
كاكا!------7

ير.-ير-7

صأيكا

-

م--*ص
)!رتجنوو!8!ئمجلةلبيههيماكاكاكاكا.

ري-س-كا

كا-صكاص-صكاكاورو-صكا-صص5،-5!-دلأ.لا--!سثت.ء

كاكاكاكاصابحاث--

.أعق.......الاوميةفضاقانافي

لدانم5هبدع.الدكور..........-..!.التقريبيةالمعرفة

ادريىعثايلالدكمقر.....رواقياالعقكيمتوفيق.*.-س007كا-،/

النقاشرجاء....000000002عربيةفصةنحو

فلسطينومقع....-.........

اسمامميلصدفي...0002الماضيئقد!فع!لمددالئالمع!لدد

عبداللهحسنالحساني..والارتكازالكمبينالعربيالعروض

ل!.شييلحالي...فصائدالهواهفيفصر)لسبئمبر(لمولى

سندحسنكيلاني.الشانكيقالى.!ا-.11-سا

الخوريخليل............"عينئسوادالى

الصملفيالباسطمهق...00.0001ء......."صبهنليك"

مادل!رشدي....ء....ء.ـ.ء...?......فطام

مجاهدالمنعممباهدع.ء،.(.....،01ئانيةالثميستثرلى-.

الخوريرفيق000000100001ممركو&فيالحمرالتتر6لأ

الحسنظا!ر..............معاصرانسانكلمات

ايوبكامل...00000000001،!الليلطارق

النعمانيالعزبزممبد...!."النهايةفيالخنة

تلثثقي

ادري!ر.معايدةترجمة...بة................قلرونانتا

النففعثممنلء..................المغلقفالابرطلاعق

مرورتوثر...................-.لعيداا؟

تنيرسمر......000020010001بالثمنالنور

959!هلمحصما1لسم!1



!!بر+!س!ه.-
((الفكرقادة")سلسهلةفيحديثاصدر

لااًلا!"تماء..لآأع&الةا

بقلم

نحيرياميل

ئةالعرالىمله
الياسس!"جل

مترفةانيقةطباعةفي

بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة:نفتر

بيروت،ةيةالشرالمكتبة:لاوحيدالمستودع

!ث----7



الصو،؟دتاسعاا"ل!محح/جميمأأدلمأرئغ!زآير

)سبتمبر(ايلول.-لمسؤول0المدير1

لأاالسابعةالسنة-حمع-ه!ص!7هـ-!المحترصوررس!ى

الفكر:لشنؤؤلئبشنس-!رسن!. ----.ء..
لاءأح!لا!"3+!19،حاء

ك!.90.؟!هـ95983:وتبير،4اءمأح9لا3

28323نتلفو-؟ا؟3ب.ص
هـ!ة7**حم!وو"ك!لهلا+!ركطح!83*ئر

لا!ث!-طءص!*ل!كأ3ك!+ول3ك!كأ+مما653+ك!كأت!كأصأك!!ى

ك!!.++تأه!3*ول!ل!.!.!4د23

غ+.328324

-م
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تمزيقمنالاستعماروتمكنالعربيةالارضتلوثالتيالقاهاالتيالخطبفي،الناحصرعبدجمالالرئيسعبر

وتفريقهم.العربامانياصدق.عن،الثورةاعيادبمناسبةالاضياكسهرفي

المتحدةآلعربيةألجمهوريةرئيستصريحاتوصدورهذهوكانت.بالزوالاسرائيلانذرحين،العربيألشعب

فاننا:خاصمغزىذوللاسكانهمرشولدمتروعنشرع5الكلمةبانالعربي0الشعبفيهايشعرألتيالاولىالمرةهي

بعودةبل،فحسبفلسطينالىالعرببعودةنطالبلا،زانلةدولةاسرائيلوأن،ألفعلمنتجسيدهاكلنحمل

نايحسمبالمتنروعذلك،ان.ايضاالعربالىفلسطينوالاضطهادالظلمعلىقامتلانها.،الاجلبهاأمتدمهما

فيللقضيةبينما،المادةطريقعنيتمأنيمكنالقضيةحلفيكاهلهعنلرفعهماطاقاتهمكلاليومألعربيجنداللذين

روحقضيةهي،خاصةفلسطينوعرب،عامةالعربنظر.العربيالوطناجزأءمختلف

الامةيفيفتيءماالذيهوهذلألخرامةوحس.و؟رامةدخلتحيناهـبعةشهجيوبقوةالنشمعبالعربيشكلقد

،القرونعبرحياتهاعليهاويحفظألزورنغكلوائلالعربيةالصدأتباخلاصيشكونكانوالانهم،دليهودلطردؤلسطين

ميعليهافتنتصر،لهماتتعرضالتيالاخطاركلويقا.ومالبومتصكونلالاولكنهم.ألجيوشهذهتوجهكانتالتي

المصائب.عليهاتألبم!مهما،المطا/فاخرالالساسفيتور.نهقازرتالذياسنا.صراعبدالرئيسبكلمة

.الذيالبعيدالهدفوكان.القيادةفيالخيانةلتلككرجع

المناضعلةجزلابرلسا"و!ثور،اولاالمصررةللجمهوردةتعزيزككوراءيكمن

الذيالوجهمنابنبعوجهاألاستعمارتاريخيعرفلمالىللأرتفاعآلمختلفةأ.لقوىكأمد،الانالمتحدةالعربية

فان.اليومالجزائرفيالفرنسيألاستعماريتلبسهيدهاؤالتيالغاصبةألدولةمعوالموتالحياةمعركةمستوى

وينتهزوناخطائهممنالحمومعلىيفيدونالمستعمرين.العربيةالقوميةعلىالقضاءأجلمنتاييدأعظمألاستعمار

كليا،عنهاالتراجعاوخططهملتعديلإلمناسبةالفرصمنحلقةالاالسويسقناةعلىالثلاتيالاعتداءيكنولم

بعضهافوقألاخطاءيرأكمأنفكفماالفرنسيالاستعماراماتحقيقلجلمنألاستعماريمارسهالذيالارهابلقاتحى

دولمصدولةفرنسامنجعلحتىالضلالفيويمعن.تلكغايته

بعضهابرقابيأحذازماتآلىوقادهاالرإبع،التا.لثاوالصفالمحىاح!وقائدهالعربيالشعب0يزدلمكلهذلكأنعلى

ريب.بلاهلاكهاالىستوديدوامةفيويفرقها،بعضالظلبموأزالةالسليبالارضالستعادةفيبحقهايماناالا

فيأصحوكةآليوماصبحتالفرنسيالاستعماروعنجهيةالالمرافيابآلحربقأئدنهضويوم.العربعلىفرضالذي

ألنماسسخريةدفسهديغولاضحىكما،كل"العالمماكلعاحهردهالنامرءبدالرئبلىحمل،ويهدد!ضب!ح

انهالا.نحتىألحكمتوليهمنذاثبتأذ،والفرنسيينبالذاتورةور-تحفزمنألسبعيناللا)ينصدورفييكمن

بل،تترصدههـاالتيالهاويةمنقرنساينقذأنمناعجزاللطخنةهذهازالةاجلمنوألفدأءلإضض!ميةوأستعداد



فيالعهكيدأخلهحينثقتهيفقدماوسررون،الملتوية..آلهاويةهزهفيصريعالتردي1الىيدفعهاهو

العرسةالمجماهيرشأنهذاكانوقد.لمواقف1منقفموالض!ل،فيالامعان1لهذتعلي!يجدن1احدناحاوكواذ(

الحضبقادةبعضوهاهم،1!يوعيةتجاهبا!جمالمنآلذريةقنبلتهاعلى!صمدفرذساان:ذلكيعجرهفلن

بؤثرون،ا!قيقةهذهمنيتعبتونالبارزينواعضائه.خرى1جهةمنئرية1لجز1الصحراءبترولوعلى،جهة

محاولين.غيهمعنريعردون،مضلببن1كانوبانهمف1لاعتر1الكبرىآررولمن9لاوللصف1الىسيتعرررأنهاتعتقدفهي

عنائها.1منالمنلصمنمعلعرهية1لقيية1يندمواانالغصاتبلغتهماانونثتناسى،اللريةقنبلتهاتنتجيوم

..تجاربهؤمافر،تغاالأوزتاادالسبرايمئوالاتحادالمتنرة

..؟!اوىهحكم!كما،شاسعةبمسافاتالذريةالقنبلةمرحلةالنووية

."كتورةحدايشععلنالذوقلةللقنبلنلاح!تيازهاانتتنلأهتل

صكمةافاعلنعشلحقنؤيةالحثئيةالاوساطأجمعتالجزأئر.فيالعرجمطالشعبارهاب!فينثبانكرلنؤ،الدلناائرية

الهزالاساليبواش،التارينطفيمحكمةاعجهيهيالمهداويالا،لهاملكايكونقلن،الهتفاائرنغالصحراءبتحثلواما

،لشهود1وآلمتهمينيخصفيما،لمحاكمات1فطأليهاؤاجأ!فرن!امنجزء1الجزأئرتصبحيوم

دذين1انحتى،المحترمةالمحاكمفيعرفكلمعتتناقضترعزالقبائلجبالفيالجديدةانفرنسيةالحمدةولعل

ولملخط1يجانبوالم"سيرك"بانهاهدلحموالمحكمةص!فوأعلى،يرميالذكاالفرنسعيالاستممارحماقةالىرمرخير

....قدمنيمتل!تهساسمعسكردنانتصارتحميقالى،نفععهحد

اخيرالنانلرت1زعراا!يةصسعيةلتلمرست، -.."الى"المخروبوئآضمهاثم.ومنئر،1الجزعلىسيطرتهفربم

االداويمحاكماتلى1يصغيانماكي1العرلتعب1بانهدفخفاق1والهج!ومهذافشلالىالدلائلكلوتشير

ايلهايكنبهـانمن،الفراغولازجاءالتعم!ليةسعبيلعكدهذانجحولوحتى:لنتساءلراننا.الفرنسيةالقيادة

قاسمتؤيدالصحفيةهذهانى.ير.و..آحروالمقاومةوال!فاحالنضالروحلخنقكافهوفهل،الهجوم

رئيىررعاية1لتبثلبنانألىاوفتثلاييدلعربألقيةهنطكلعنصاتتكشف؟لتيألبططلةان؟الجفتائريينثصنثورفي

رر-طويلةلمقاومةنادرلثرياستعدأدعنتنمالجزأئريين!روأح

!مةفطنونف!هاالتيقددبامىلمحكمةاتقترنهدلمهد"لتيالتسهعلةلعلاولحكوان.مثهـي!لهيعرفلاالتاريخيكادولثبد،الامد

!لهاء،السبيبلهذافيالمصيالهايرمقص1فرأو،الشعسهدهتنليدركة،بالع!مراتناشااطونالذينالمثهنصأءالابطاصت

آلمملعنوصرفهالاساسيةتضاياهعنمبالعرافيالشعللبطولابتتعطثىأرضاسترويانها،تنزفدماءهميرون

لعربية1القنؤيةلصالحتنقمم،فتيةعربيةهللةالنلزائرستنتلقلتي4الحدنلد*

المغرررألتبجحذلك\)التسلية"هذهفييؤذيعاانعلىلانعاءتسعىاقىالمتحررةالعربيةلدول1سائر؟لى

فنحن.لمستمعين1علىساعةكلالمهداوييخفضهالذي.جديدللشريةأذقاذفيهايكونجديدةعربيةحضار-

"مسقفوناننا\،قولهمللغيرفييردداليهنسمتمعجبنوالشيوعهيةئحن

مناسبنص-وغيربمناسبةثمااتهالوان0يعرضانريساهط

قبلمننشعرلم-كمانشعرذلكيفعلأليهنستمعحينالوطنفيباءتقدالشيوعيةن1فيشندثعةيبقلم

اجمالا!الثقافةومنثقافتضامنروخل-قطذلكعلىدليلوانصهص.ن1وآلن!ربالاشفاقكلهالعرئلط

ومبارئهالحزبعلىلش!يوعيين!1النلادةمنكثيرعنؤدنزلاب1

.اقؤ.فاطفيوالس!لوطنية1لاتضيةبالتايانةاناا.واتهامهم

.ألاستعممار

سد!سسي!"

،الاخغاقذلكاسبابنعللن1هناهمنامناوليس

كخضروالئحومألمحدمالقوميةقضيةبقداسةلعربي1احسصاساننسجلومننا

يتبش.انألرفضهصكآننلرفحروأنه،ذررتهآلانيبأغ

لخدعةنفسهاشصمبوانما،ذاتهصميممنتنبعلاشعارالت

واروعهاالعشمىسليماندواويناحدث*الوطنيةالمصلحةمحمصالحهاقتعارضقداجنبيةدولة

التسريررتمعركةفياالثسعردورقصورصخلى*لسصهب1تدينآلشيوعيينمنعتثداصدرهاالتيهالبيانخث
المناضللشعبناالدأممطالمعذبالوجهوتصرر*ومحاربةالحقائقوتشويهالشعاراتوتزييف،لتضليل

التطثقاريخخافير،لا.نلالمثرقوالويثانيمالتدءفيألتيرعينتفلعمالتيالعربضةالنسدءخنكرة
ماموفتاتكتيكالإالمجحىتأييدهم(نظهرثم،ؤيدونهل

المكتعاتجميعومنللملايينالعلدإرمنيطابوأسق.الفرصةلهمسنحتعندماعنه1كخلواق1بثو

حه!لسد*ل!"*كهـهسدسسه!!ولالاساليبهذهتجاهلحسماسية1شديدبطبعههولعربي1ق
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لمجرس!!اير!ة

ئملربرصجمنببربضلزبن

كالزراعةمشكلةاوكالفقرمشكلةأوكالتعليممشكلةعندونعديدةاوجدناهاالاجتماعيةحياتناافاتتتبعنااذا

الفلاحيناووتوزيعهاكللاراضيمسعألةاوكالزواجأخرىاوالافاتهذهاسبابنتلمسلنذلكبعدحاولناواذا.شك

المشكلاتمنللكغيراوالفرديالدخللوواوضاعهموكثرةالافلتاشتبلكلنغير.عدةاكثرايضا.وجدناها

.العديدةآلبارزةالافاتبعضالتماسعنتصرفناالاينبغنىالاسباب

غائمةأبحاثاالمشكلاتهذهمثلفيأبحاثناكانتولهذا.غيرهامناكثرتجأرالتيالاسباببعضالىوالاشارة

واالخاطرالراي2.والعابر0القولالىفيهانستند،غامضة،لفيرهجامعالاسبابوتلكألافاتهذهبعضانلاسيما

التىالامورومن.والهوىالعاطفةأو،والسماعالروايةألاحيانمنكثيرفيللباقيةوالاسبابالاخرىالآفاتوما

أمرأيفيآلبحثبدأيةأن،أيامنافيبيانالىلاتحتاج.لههوامشاونتائجسوى

لثميضمحكمةفهدلحدلمعرعننيريحوولفضحة،فةهىالنيرفمهاجتماعيفسادلكلالفسرةاًلجا/معةالافةانشكولا

.ر"كونتأوغسته"الاجتماععالماخطومل.الفكرافةهي

وأخاطىءهفهومالىروستندبحثوكل.اولالعرفهفئالاجتماعىوالف!ادالخلقيالفسادأنزعمعندما

اساسه.منفاشلبحث،المبحوثالشيءعننكونهناقصوما.التفكيرنعني،أداتهمافسادألىيرجعانعصره

الاجتماعيةأمورنافهمفيوالاراءالمنازعكثبرتهنااومنللانصرافاليهمايؤديقبلهحينتبينكذلكخلدونابناخطأ

الشممعوتكولىفترآايكولكونلمألمطموس(لهتولصمولهادراكفيوزيفألرايفيخطلمنللعقلتحكيمعن

والمذاهب.الاالمفكراونكانومط.آلعرانيةالاجتماعيةالحقائق

المفاهيمغموضعنغالباينمثمأالناسبينوالخلافبانقاذيكونالاجتماعيةالحياةأنقاذ.انعلىدومامجمعين

امر،حوليختلفونماوكثيرا.حولهامنيتنازعهالتيهومتهااستقلوان،قو-الفكر-وان،لهاالموجهالفكبر

لا.....001وهمةالاجتماعيةالحياةطبيعةاستقامةالىيؤديالذي

منهمكلانولكن،لعلامحتلعهراءقيهيرونلالهملاعندمااد!كرعنمورةجتماعية2الاالحياةأنفتئوا-يرددونما

خلاف!ويعرفه،ألاصلفيالاخريدرك."لامنهررركوررظيممطموسوأقعيكيانألىوينقلبويعهليتحرك

.غيرهلعريفهه
.محسموس

بسببالاحياناكثرفيالمفاهيمفيالنا-الغموفاض!وينثمأا.شكدونمكرراقولانعيدألحقيقةهذهنقرراذونحن

اإشهمنلعضىعنالناسصتالكوهاكثرفة!صالاستمرلبتمحةالفكراثرجديدمنزؤكدانالكلمةهذهفيهدفناوما

..ودمعر.-.لامورهـزاجوانبمن!أنبنريدومط.المجتمعبنيانفيعلمة

يتحدثفهذا.جوانبهلبعضكاملةمعرفةيملكونوقلماألفكر،هذأافاتمنصارخةافة-الىالاشارةوهو،الامر

ألتخللمحدودةالحالاتبعضالىاستناداالفقرمثكلةعنهفاررأكثرمنهاوتشتق،قاتلةجتماعيةأفاتألىتنقلب

لعفىللممنتانالثال!ىي!رقطاتعيهلهالخرلمجلإسهثالتيالممثمافدالتندعوهاأننحبالتيهيالافةهذه.الاجتماعيةالحياة

..وهكذاالمحدودةآلشخصيةتجربتهخلالمنالزواجفنحن."التقريبيةالعرفة"إو"التقريبيالتفكير"باسم

التامالالم!تقرأءعنغالباعاجزونالافرادن6!كولاصؤسساتنافيالضعفاسبابمنكثيرعنتساءلنااذا

هدهومثل.الاجتماعيةللمشكلاتأما"لةواللراسةمنطرازفيثاوية،وجدناها،ئمةالقلونظمناالاجتماعية

العلميةوالمؤلسماتالحكوماتالىطبعاموكولةالمهمةالمجانبالفكر،الفضفاضللفكرهولديناشانعالفكر

ألاحتماعية.والمنظمات.لعيءكلفيالتقرجمطبالثيءالكتفى،للدقة

مشندداحكاعانعلمكماليستمجتمعناعلىأولافأحكامنا

هذهاقتناعالىبدورهممدعوونألافرادانغيرفنحن.فيهلماصادقووصفبواقعهدقيقةمعرفةالى

انكانوابهاالقيامالىبل،عنهاوالسمؤالالباملةالدرإسلتولا،المجتمعهذابأجهزةالمتصلةالامورمنالكثيرنجهل

الحالكانتوايا.العملهدألمثلظروفهمتوهلهمممنمنكثيرعنالصريخةوالوثائقالدقيقةالاحصاءاتنملك

بالدقةالاستمساكهذاهو،منهملاالمطلوبالاولفالشيءنملكهاالتيالدقيقةالمعلوماتفقريعلموكلنا.مشكلاته
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باردد.ولاحارةهيلاالتيالفاترةالنادرةبالانفاسويأخذالدقيقةالمعرفةبأسبابالاخذوهذا،وجدوهاانىوطلبها

فيالثأنوآنما.الوسطوالغناءالوس!الشعروكذلكموقفمنهمماتطلبهان.آلتقريبيةالمعرفةعنوالعزوف

".نجدأوالباردجداالحارصادقاجديامو!فاالا.ورمنيقفونيجعلهموخلقيفكري

أثقللفلانوالله":لقولكالصلنعادلنمحمدوكانللفطيربالرأييرضونولا،يعرفونبمالايهرفونفلا

-......ذلكيتجاوزونوانماالقضيبوألكلامالقاصرةوالمعرفة

".وسططري!.نوأبعض.سطومعنمن.بديلاالدقةعنلايرضىعلميفضولالىكله

فيمنصدىتخلفالتيالمؤثرةالعقولىاًنيعلموكلنا..

لا-.فقيخلعيموقفالفكريالموقفهذامثلانوواصح

صملاحالىهنلاتالخمللهالعقولوت!متطيعلتىف!ةممماميحولها،النفسمحاسبةفيصدقعنيفصحفهو.نفسهالوقت

..-ر.--اموقفوهو.الفضائلراسهوللحقيقةاخلاصوعن

بمعالم،واضحبطاب!للمتسمهالنموستلكالىتنتعسبليوللغلبةمحلولةاو،فارغةبهلوانيةألتفكيرلكونانلنفى

هوالطابعفيالوضوحهذاومثل.صارمباتجاه،بينة.-...-

فالفكر.التقريبيالفكروغدوللدقيقالفكزوليدايضا،الحقللازصسان،مفوهشيئامنهويجعل،الخصومومقمارعة

آهـىبل،الفتورالىبصاحبهينتهيالذيهوالتقريبي.الزائفلاالحسادقالانسان

الىينقلبالذيهوالنيرالواضحوالفكر..الاكترأثعدميؤدياذ،أمينأجتماعىموقفإيفاالموقفهذاانثم

،واثق.سلوكوالىهادعملمستندابحثاالاجتماعيةإلامورفيالبحثالىبيناكما

....-.الامورهذهتوحيهوالى،رالهوىالعاطفةألىلاآلواقعالى
منالدقةأصولعلىالمكرمالتربيهلرىكلههدا.

هذهفهممنيمكنالذىفهو"الاجتماعيةحياتناسألىم!في،هـعاساسعليايفاقائصاتوجيهابالتاليالاجتماعية

نبحثانثازجالنايتيحالذيوهو.حقيقتهاعلىاولاالحياةألانتاراومبيتلرأيالتننميعفيألرغبةمناساسعلىلا

ص5بدلا،وواقعهابأصولهالمالىءمستندابحثامشكلاتهاالعربىمجتمعنافيأليهمانحتاجوأحوج.معينلمذهب

بفدقادرينيجعلناالذيوهو.الاعتباطيأللدنيالبحث!رعبملدلمجقعلمعلىمبنىاصلاح:آلنوعهذامناصلاح

اص!لاحاواصللأحهاالاجتماعيةالحياةهذهتوجيهعلىذلكلتغييرها.نتصدىالتيالظواهربأوصافصحيحةومعرفة

الذيوهو.دقيقةعلميةجذورالهلان،يرسخأنيمكنعنألنافيوقفه،نطلبهالذيالموقفهذاواخيرا

يتسسمنفسيوبموقفمبدعخلقىبموقفاخيرايمتعناجانبالىعامنفسيموقفهو،للدقةالطالبالتقريب

العلمية،المعرفةوضوح،وبالوضوح،العلمحدة،بالحدةبوسمصاحبهيسعمفهو.واجتماعياخلقياموقفاكونه

بسر،بطابعالمتميزةالنفوسأترهوأثراوراء5وخلف،الاتجاهمنسجمةآلمعالمواضحةمحكمةشخصيةيملكمن

والتألير.ثرللطعنالعاطمل،المقيتالفتورعنادعسدقيى،ذاتهاعلىمنقسمةشحصيةذايكونن01عنويبعده

الافكارباجتماعوتقبل،ذأكفيماتراهعكسهذافي

الىيلجأالاالفكرتعلمالتيالتربيةهذهمثلانالتقريبيللتفكيرألالبيعيةفالنتيجة.المتناقضةبلالمتضاربة

تقريبا""ءلمةقبولعنيعزفوان،ا!سول"التقريب"،كالشخصياتلاشخصبيةايتقريبيةشخحسيةيكونان

رسالة،الارضوجهعلىلرسالتهمخلصاالانسانتجعليميزوالذي.القصدوانسجلمللاتجاهوحدةفيهاليسى

!ل،وجودهباصالةيشعر،وتجعله،الحقيقةعنالبحث،وقصدهدفذوكائنآنهشيءكلقبلالانسانياًمائن

واحتراما،لذاتهاحترامانفسهوتملأ،وجودهبحرارةالخائنكانمحدداواضحاوالقصدالهدفهذاكانوكلما

الاجتماعية.للحياةالصالحالانسانمنهتكون،وبذلكلافكارههذاكاناذاأما.فيهاباعلولطولألانساريةالىاقرب

الحياةفيالطريقالىوالاهتداء،طريقهالىتهديهانهاكازت،والانسجامبالوحدةلايتصفممثتتاغامضاالقصد

الهين.بالامرليسالىادنىسلوكهاوكان4هزيلضعيفةالانسانيةالشخصية

السلامةاساسوهو،الناسأليهايصلقلماضالةفهوكلقبليتأتيانووحدتهآلقصدوانسجام.الحيوانية

بل،نفسىاضطرابمنوكم.!الاجتماعيةالنفسية.فيهاالفكرةوقرارالنفسفيالمعانكطوضوخمنشيء

طريقهالمرءلافتقاروليداكان،رفسىمردضمنكميلتمسىعندمايكونانالقرأروذلكالوضوحهذاومثل

فوضىمنوكم.التياراتشتيتبينوضلالهالحياةفيألتقريبيالغامص!الرأيجهويجان،يبحثفيماالدقةالشخص

افتقاروليدةكانت،قوميةفوضىمنكمبلاجتملعيةيمنعالذيهوللتقريبيالموقفأنهذاالىيضاف

حائراوبحثه،المنشودوهدفهالموجهةخطتهالمجتمعحا!للةويجعلها،اصيلطابعذاتتكونأنمنالشخصية

ذاتهحولفراغفيودورانه،جهودهفيهايصبغايةعنانألىبصاحبهيؤديالذيهوانه.الطعمعديمةاللون

فالمجتمع.فيه،والعللألافاتكلأسشراءالىيؤديدورانافياثرذأواضحانفسيمانموذجللايمثل،فاترايكون

دائرا،ذاتهيجترعندماوالعللللتفككنهبايغدوكالفردبقيةالنفوسفييبقيلاالذيالفاترورالاهوشر.الاخرين

يخمرجعمليأنتاجالىجهودهيوجهانمنبدلا،حولها.صدىفيهايحدثولا

جهلمنعلىمحتومقدرللذاتالاجترارهذاومثل.عنهاالقلوبعلىدخيمألذيالكربوانما"الجاح!يقول
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كاآبالمعرفةورضي"ألغموض-الىاسترسلىحين،وغايتهخظته
.شيءكلفيالتقريبية

صرلاناءغير،التقريبيةبالمعرفةيرضى،نعلمكماالطفلأن -صصعنينضصبعندهـ،التقريبيةالمعرفةهذهيجاوزلنءايهان

ذلكومعنى.وآلتمامالدقةعنلعدهالمحثوان،الطوق

يقبل"ألتقريب"طورفييظلبانيقبلالذيالراشدان

!نىنخ!ؤتافي!قي!ع!لمةفييظلفهوالمجتمع.ومثا"الطفولةطورفييظلبان

نسصالباجمالغموضهذايجاوزلمان،دأئمةطفولة

برت!رحلةللىإلمجتمعيصلولا.لمشكلاتهالتقريبيةالمعرفة

33833طمز!-33؟،.-ممى،الدقةقوامهادراسةعلىيقبلحينالا،والرشدالنضج

مجربا،مافيهلكلمفصلةواضحةصورةيرسمأنمحاولا

أحواله.عنالتامةوالاحصاءاتالكاملةالوثائقيقدمان

لإدازنصوالمجتمعالعمامىالطفلألمجتمعبينالفرقانيعلم.وكلنا

الكصونظاهر3بدراسةلايعنىألاولانهوالمتقدمالعالم

ألالمربناية!الغميقالخندقرأس-لموريااث،رعهـخالبصبلا!دنيرفصسصيبنما،م!حصصةدراسةوالجتمع

ولاصعيرةيدعحقائقهما،ولاوراءيجري،وجتمعوالمالطبيعة

فيهايبمىحتىلاجوههاورء)ىالامويقلبكاويححسيهاوالاةكببر

لإشترسعلىشاهداكبر،العلمتاريخ،الائسمانيةوتاريخ،بقية

استرلينيان:حنيهاناخارخأفيشىءوحسننكلعنأنتمتغلوالالتساؤلالاحننل!دعوأ
...مبدألردالا..حيريممدم!الالسار.لمالحعمعه...هده-

دهـ012وسوريالبنانفصماهـموالمبدعون.الدقةمبدأشطروجربص"التقريب"

تالاد15حاجةفىليستالعادبصالانسانلخالهامشكلاتطوحوا

روو.والتمحيصرالبحثمنمزيدالى

دو،رالت01:د-،إص!ماالمعرفةموقف،عيهنشيرالذيالموقفلهذأكانوان

لعادلهامصماأوليال32الرلسميةألاشكتراكاتصى".المحموالحصتالم!ص!أل-دىالعلولحدحم!. ..ر.لالاريخ!دىهـىحطيرمهو،ومصرعصركلدىحطره،الحعريبيه
غالمة،أفةالقولفىالاسرافنجدحسث،خاصةللادنا

مقدما*شتراكفنيمةتدفعصفاتمنلأوالدقةالقصدنجدوحيث،الناسبعضنظر

.للناسمنالقليلذاليل

بريديةاومعرفيةحولة.وهـففيالتهويلأنهاعلىالبلاغةبعضنارفهمافلا

يخيلأفلا؟عنهاالحديثفيللدقةعنوالبعدالحقائق

ألفضفاضالكلملأموالافراهـفيبالغلويكونالقولفنأنأليهم

اطيب"أناكذبهالنتمعرأعدبانيظنونافلا؟العريض

لأعلانات؟الخيالمتنفيواعرقهألواقععنبعدهاًلادب

الادارةمحبشأنهايتفقهذااثاراسنعراضاردنانصحنانللحديثبناويطول

فياشرناأنوحسبنا.المجالاتشتىفيالتقريبيالفكر

تقويم*كانوان،ومخاطرهملامحهبعضالىاللمحةهذه
الاجتمأعيةألرياةتقويماساسالبدالةفيقلناكماالفكر

32صبيرو!.المتخمطك!اننا.الاحتمامممالناءفىأساسىشىء

سلودوالى،الممريبىالدكرهدالعويمالىالدعوهمدى

لىالمراتوالىدعوة،وألحاءنناأحكامنافىالرياضيةألدقةمسملصن

هـمي.-...!ي...اه..00500.-ححيي!ر.!هحى!حر3اللاعبطعبقالههدمشق
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له!--ءضع)!ع!

ي!لبغكوجمضلى

الالامانثم.لسنيةيكنهكانالذيحبهمذخورينفقالجدةمنبطابعالقصصيةالحكيمتوفيقأثارتمتاز

واشدالتضجةغلىاقولىجعاضهعاناهاالخيالنفسية،إلمعلصرالقصصيانتاجنافيكثراعليهنقعلاوالابتكار-

.بالبذلاحساسايلتقيانوالفنانالانسانإنفيتكمنالطابعهذاواهمعة

"الشرقمن))عصفوربطلاصابتقدالخيبةهذهويثل.اللقاءيكونماخيرعلىثاهـالحكيم7فى

عالمالىايضاهوهربوقد.الفرنسيةللفتاةحبهفيصؤلفلالهفياللقاءهذامظاهرنسترليانهوهناوهمنا

بتهوفن.وسيقىالىيستمعوهوشفاؤهوتحقق،امنااقلليستالمظاهرهذهانمنبالرغم،وجدهاالر.وائية

عالم"انقالالذيوهو،الرسا؟مينكبارلوحاتويتأمل.المسرحيةاثارهفيبروزا

(1الانسانيةالحياةيكفيانيهكنلافيهنعينتلىالذيالواقعانهو،خاصةقيمةالروائيانخاجهيكسبإ.،انءلى

بانهاالا(المعبدراقحسة"بطلخيبةذلكعنتختلفولاعميقافهماعناصرهلتثبت،كاملةتكونتكادوحدةفيها

.الابطالسائرامنره12لفراوعىنفسههووالبطل،وعيااشدحياةشيءكلقبلفحياته.للفندقيقاوحساللحياة

"انت!:متهدجبصوتفيقوليخدمهالذيالفنالهيدعوأنهالصلاتتهملاندون،الرفيعةالفكريةالمتعةتنشدفنية

151(إص"الحياةإثقالمنيعزينيانيمكنالذيالوحيد!لكيثرحعطوهذابةوالارضالادةإلىالرجلتشدالتى

الاسفمعامامىليس"اجل،:فيتمتمنفسهالىيلتفتثمألوا!ح!بن،وكأالؤلفحياةفي،المستمرالصراع

."الفنسم!ءالاوان"ا!جميلالحياةحلم"هونظرهفيفالخيال.لوالمثل

واعهو،(لمقا.سر،1الرباط"في،(الفكر2راهب"وفرارانمنأصيق"لانه،البممرلوجوديكفيلاقعي1الوالعالم

والروحالجسمبينالحراعانمنفبالرغم.الوعياشدينتهيالصراعهذادويكل."كاماةانسمانيةلحياةيتسع

،المطافاخرفيالروحانتصاريكرسفهو،طويلايستمرالعامالخط0هوفهذا.الروحانتصاريكرسبهروبدائما

يصيبانفيينجحالساحرةالمرأةمنالمفخريفروحينعصفور"و"الروحعودة":رواياتهخيربينيجمعالذي

.النتفاء"المقدسالرباط"لأو"العبدراقصة"و"الشرقمن

هذهالفرارفكرةانالىنشيرلانحاجةبناوليست،الجسمعلىوالنفس،المادةعلىتنتصرللتىهيالروحإر

الؤلفلهاتعرضحقيقيةتجاربلبضعتمبيلاالاليست.ألواقعءلىوالمثال

الاخغاقمنبسلسلةد.غتقدالعاطفيةحياثهولعل.نفسهنظرفيليست،توفرهلن1للمادةيمكنالتيوالمتعة

ومصدرهألفرارهذااصلهىالمراةأندأئمانلاحظلانناتعقبحتىطويلاتلبثلنعابرةمتعةالاالحكيمتوديق

حيادفلسفةيكونانيكادفثكرينظامهذاعننتجوقدالروحية،المتعةهيانماأبدالخلدوالذي.ماونهخيبة

.الدائرةرحىفيهاالمراةنرىكاملةولهذل.الحيلةلذائذخيرلهوتوفرالروحتغنىالتيوحدها

،"الرأةع!و!1نفسهيعلنالحكيمتوفيقانمنوبالرغما!فافهممنالامر(احشيتعرونالرواياتهذهابطالنربي

احدلتبدوانهاحتى،حدابعفالى!أثيرها!!حفارر،ثلاثازاءهذافيونحن.الروحيةبالمتعالجسديالمادي

احتقارهانالا،يكرههالاانهيعنياوهذ!،الدائمةشواغله!ففرارفخيبةرغبة:تخوءتكادلامراحل

خوفعنوانما،حقيقيبغضعنيصدرلالهاالظاهر"الروحعودة"فيمهواعملمح!سناصيبأنفبعد

علاقةاولمنشديدةبخيبةاصيبحينولعله.وخشيةطهرللذيالوطنيالعملميدانالىفروا،حبهمفيبخيبة

يضطرهوفاذا،جديدةخيباتيخشىبات،بالرأةلهفىغارقينلحظةشاترأيناهموقد.وشفاهمأرواحهم

،عدوالهااصبحإنهيحسبهوواذا،عنهاالابتعادالىحماسةامتلأواانلبثواماولكنهم،واليأسالاسى

روايلالهانوالحق.نفسهالابتعادهذامنبسببأشسدهممحسنوكان.الوطنيةفيالنقاشواستخفهم

إثحرالمراةعنيبحثنه1عنتكشفوقصصهومسرحياتهيخفقعاد،الحبخيبةحطمتهالذيقلبهفان،تغيرا

نفسسهيجدمنهاألفراريحاولحينوحتى،يتجنبهاممامضىالوطنهذااجلومن.وطنهسبيلفيجديدمن
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الثعبحالةعنهامةوثيقةالناحيةهذهمنفالروايةلنثصدان1والفراربينالتعاقبهذاوان.اليهابا1انجذ(شد

سجينطويلةمذةإنعاشتطورء.بعديبدأاذالاجتملعيةقيمتهاويمنحهاالقلقبطابع:الحكيمأثاريطبعالذيهو

يجس!دومحسن.البإليةوالعاداتالقاليدجدران.البشرية

علىيعورونالذينالاجتماعيينالابطالصؤلاءمنواحدايستجيبصادقفنان"المقدسالرباط"مؤلفانذلك

بالبورجوأزيةيهز!نراهاذ،تغييرهاالىوي!عوناوضاعهمبعيدةالنوازعوهذه.كيانهفىالانسانيةالنوازعلجميع

اما؟بهايتلبسإنويرفضذووهءايهايعيشالتىالمترفةللترددتستجيبانها1:اومعقولةمنطقيةدأئماتكونانعن

العملفي،يعيعندماوينخرهـ،المدرسةفيزملائهليصيبالحكيمألغريبة،واقو،التناقضاتوالتقلبدوالحيرة

الكبير.الجماعيفيولاسيما،الرواياتهذهفيتصويرهافيبعيدانجاحا

مرحلة(،الشرقمنعصفور"روايةفيلنجدواننالذتهبينطويلا"المفكر"يترددحيث"المقدسالرباط"

بلريس.فيمكوثهفترةهيمحسنحياةمنجديدةيسقطانوشكعلىهوبل.وروحهجسمهنجين،وواجبه

والوا!ح،1تهاذفيالاهميةقليلةالروايةهذهوحبكةحلمهمنفيوقظه،التلفونفيصوتيتداركهأنلولا

والروحالئنرقيةالررحبينيقلرنانفيهاارادالؤلفانوكان.العقلالىريببلايرمزالصوتوهذا،الشهواتن

الذيالعامللسانعلىالمقارنةهذهوتأتي.الغربيةحسابعلىالجس!ميةبلذاتهالتضحيةفيبالغانهادركقد

فهمواقدالثرقانبيلءان"يعتقديعودلنوانه،.الروحيةمباهجه

علىتقومانيمكنلاالمسا!واةانلاولكنهالتضحيلتهذهعنن71

فىليسىوانه،الارضهذه:-!ات"ء،يقةحسرةدلكمعيخفى

لارص1مملكةتقسيم.كدورهمذ-؟.!-+-++؟؟!يريدوهوالوقتمنكأ!ااضاع

فيفأدخلواوالفقراءالاغنياء!نخ+!؟-.ب-01:.؟:نرللفكزةالجسداخضاعحياتهفي

وجصلواالسماءمملكةالقسمة.-ا"-...قاسشديدحرمانعلىويوافق

والارضلناس1بينالتوزيعإساس-ةاجا..---.تحملهيصعب

الحظحرمفمن.معاوالسماء.-.--1+.اك!.فياا.ول؟3إ؟--"ج.-+:حقا،بناءالرمزيكونلكي؟ولكن

فيمحفو!فحقهالارضجنةفي-.-ا..-اجخ.اا؟-ا--لمقضابيتناولفينيعان

عذهاستمرتولو.السماءجنة001اجتماعيةقضايا،*ل!حسوسة

حتىالعقائدهذ.وبقيتالمباديءبعيدهتاره3انوالواقع.مثلا

هذافيكلهالعالمغلىلمااليومانفسهفيهوىثمرةتكونانعن

ار(دالغربولكن؟لمضطرمالاتونا-انها.بصيرةدو.افعتكيفهلا

الذينانبياؤءله.يكونانايضاهوا-ا--ا-لتأثيرتخضعملتزمةثار2بالعكس

الصلمضوءعلىالمشكلةيعالجونلكيتحاولشيءيعوزهاولاالمجتمع

ماركركارلنبينافجاء.الحديث.لتأثيرهاالمجتمعهذاتخضعان

"--المال)أرأسالارضيانجيلهومعه.التيهيالمتبادلةالتأثيراتوهذه

هذ.علىالعدليحققانوإرادالحكيمتوفيقمؤلفاتمنتجعل

بينوحدها"الارض"،فقسمالارضء.بالحياةنابضاحيااثرا

امسمكانحدثأحدثفماذا"السماء"ونسيالناسمصربعثحوليدور"الروحعودة)ءفموضوع

الطبقاتبينالمجزرةووفعتبعضبوقاببعضهمالناسكانولئن.الحريةاجلمبئالمصريينوكفاحالجديدة

".الارضهذهعلىتهافتافهو،الصراعلهذاالسياسيةالجذوويصورلاإؤلفا

للواقعسقةمعالجةالروايةهذهفيتكنلمولعنيرسمانه(والحق.الاجتماعيوسطهقلالامعلىيصور

ناللمرقيينحارةدعوةفيهافلن،للانسانالاقتصاديتستوليالتيالمتوسطةطبقتهفيالمصريالشعبحياة

ساديةتجاهحيلالهمفيالروحانيةبنصيبيحتفظواالفلاحينروحهي"واحدةروحوالاريافالمدنمىعليها

قلىأ"المقدسالرداط"ا!ا.،اما.مفسدةأ!للأنيةلاالفراعنةعهدفيكبيرةحضارةاقامتالتيالقدامىالمصريين

فيهتعيشالذيالاجتماعيللفسادنقدهياذتجريدا")1(لبلادنهضةاركانالحديثةمصرفيعليهاتقومرالتي

امويم.الخلقمفهومعنالبعيدةبالعصريةمبهوراتنساءكل"الروحعودة)\يكسبالذيهوالرمزيفالمنظور

انهتثبتالحكيمآثارجميعفان،أمر.ين.يكنوههماالمراعفيهتهيأالذيالوس!يصوراذإؤلفاوان.قيمتها

والتطوراتالتقلباتان.فميهيعيشالذيللمجتمعأعواتاريخهافي!صروأجهتهمااخطرمنحادثافيصورالمصري

المعلوموعن.دانماسؤلفلالهفيصداهاتجدالاجتماعية.يخبضيماعلىالاولكتابهمنذالدليليقيمانما،يثالحف

(لاولى.العالميةالحربعقبمصرهزتاهامتينحادثتينان.ومجتمعهقومهقضيةيعيشالذيالعربيالاديبيشغلان

ا.لبلادكائتالتيبالحريةتتعلقسياسيةالاولىالحادثة241عى3ذيل"العربيةالا!ابتاريخ)ءبروكدمان)1(
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اختلاطها1تجذبجديدة)وحوادثعناصرفيهايقذفانتتصلاجتماعيةوالثانية،المحتليدمنلانتزاعهاتسععى

بعد.فيمالتنترحهااخرىحوادثتأتيتمء،القارياهتمامالحكيمصوروقد.الحجاببقضيةولاسيما.الرأةبوصع

ألحكيملدىالفنيالتكنيكخواصمنأخرىوخاصةرمزيةمسرحيةوفي"الروحعودة"فيالاولإعالصرا

مز)اجهـضهلفلكل.الاشخاصتمييزءلمىوهـرتهفييتشلىعالجكما،"الثقيبرالضيف"بعنوان2391عامكتبها

عودة"شخصياتمثلاحذلط.عليهينمانمعينوطابعألجديدة"!"المرأةبعنوأناخر"ىمسرحيةفيالثانيةالقصية

البائرةالفتاة:زنوبة.رانعانمييزاممبزةانها"الروحفيأوعواقبهاأصدأءهاالثانيةالعالميةالحربوتجد

التيللسحروضروباللعبورقبيناوقاتهاتقفيالتيفان.،الحكيمانتلجمناخرقسمفيالمصريالمجتمع

ومحسن.الفلاحينبينالمتناقلةافاتلاخرإ!صلهافيتربمصخماصؤلففيا5!.عامظهرتالتيصرحياته31مجموعة

صامتبحبقلبهالممتليءالمترددألخجول)كضسالغتىنجدأذ،ذلكعلىالدليلتحمل"الجتمعمسرح"بعنوان

البيانوالةبيناللعوبالفتاة:هذهوسنية.لىمنيةوفمسادعع،المجتفيوتأثيرهالطافيالمالسلطانتصويرفيها

تبحث،"الشبانفيهيدخنياذأ"ىالمقء)ى4إالمطفةسوالنشومداهنة(اللص)فاءالثصفسادهملومحا.ولةالحرباثرياء

المتفكهالضابط:ولىايم،قا!عاوابمزءنقيةنترنجبرقعيةابسوالنزعةولباة(يوم)بينرؤسائهمهتجل.ورياءهمالموظفين

رئيسوحضفبى.بخالخفيةسنيةيراررملكانالذياخرال-!اىولللحصىالمرأةوجهود(للنجاحمفتلح)صوليةالو

شخصتةتتطال-هاالصيصانةالريهالمثيكنلمالديالإسسه..الخ(الحترمةللنائبةاحقوقها

لاربهرؤيدأوفىشيمايتها"لكأط!عاماالكا!جاوبىانكةابمدرااحصا!.تجريديةالحكيممسرحياتمنكثيراانمنوبالرغم

.ألنكض"روحتنقحصهلاولكنال-ءاسة-"تنق!اطلذ!طإخادماانألايمكنلاوالقصصيةالروائيةاثارهجانبالىفالمحها

...أجتماعيةرسالةيحملانبدلاالاديببانايمانهألىتشير

فعففعلشلرصخصمشهالمم!هوحمبمادفسهالتي!عنمابطصيلأذ)هذأ-لآقالمثللفاجمعهاالتىوأرائهامقالاتهبعض.فيالمفهومهذانجدولحن

بة.ص"هـمميزاتن5انذلكالىيضاف.الاخرىالكريةكتبهفي

اللواقماحولحرنفسيهاعلىللسنمتمامنالفئةتنشلمسسثتلىلاولكحمثاافنهفيذلكيؤثراندوناخلاقيانزوعالهاانمؤلفلته

.ر.د.اعيةيكونانعنبعيدالحكيملنهذاومرد.سيئلتأثيرا

سببذلكن5ندركأنوبوسعنا،نتخصيتهـنيعين"اتمامثلوالاعتبارا!ةمنتحتلسندهالفنانشواغلان

متوسطة.فكريةكفاءةذيرجلمناجالننقبولهاوفكرهفنهوأن.الاجتماممطالكاتبو01المفكرشواغلتحتل

رلاسممتاجميعاسممشمخصميةألشخصمية!التبىآلتىالشخص!يها4اتنعنى،ول2الاإلصعيدالىيدفعانهاللذانهماجميعا

للحكيمفيقتوانغير..كلهاوالاتاالرلطل،؟فسهلفع.41الحركةايقافيجتنبفهو.واعظاكاتبلوليسفتانروافط

....س.ووان.ليع!أوليسمتطردابطاءهممااوحتىالروانيالعملاو

الصرأع،ألىلكنهأأت"الشخصمهإلرذوافىيكودناموليسأفيتندرجماغالبانظريتهلتوضحتأتيلتيالعابرةإلاراء

.-..-".حديثمنالاخيرةالمقاطعبعضباستثناع،الحبكةمجموع

،أحرىتارص!واع،تاردواعع12صس"4لثخصسإتبينالاعمالان."الشرقامنعصفور"فيالروسيإلعامل

بلو)راخرترللا"جممعلتىأقضاباالرنتموأولالالووتالرحماجسمة.لاوفهـكالىهفيبهـمنوتتصادىتتقابلالشخصياتوان،تتكلمالتي0هي

الحكيمعرضقدو.ؤلف41.لدىالدأخلىالدرأمائىلمأدحسىيستنتجالذيهو(لقاريءوان،يظهرأوالؤلفيتدخل.ان

الق!س"!ماواشخاصهإؤلفابينالعي!قاتلقضيةتفرضالتيالخاتمةالىوينتهيالعبرةويستخلصالفكرة

نأ،حسنخفهذلكفىوووافقه،لرىوفيه"المسحورتفرضها.ن،1لوعظة5ايةتستطيعلابقو"نفس!ها

.........يصفلالنه.الفنانالحكيمتوفيقيبدوكلههذلفي

يريدكماأشخاصهيخلقأنفيأوحقمطا،ق!اكالادربور!ضا!فاصيليعضيوحيوانما:يصوراولايرسمولا

يهمهالذيفانما.(الادبيومنظورهفنهءاجهيهلميهاوكمااواطاروكأنهيبدو،سرر!لمرجم!تبنياليالخطوط

حسابعلىمستواويرفعالفنهذا.بنجزت!لعنمهشمىأن3الو.اق!،معينسجمبمافيكملهخيالنايأتيثم."ديكور"

..التيالاماكنصورةحينبعدأمامنانرىاذندهشسفلا

الحوارذلك،خاصةحيويةالحكيملابطاليوفرماانثم..الحادثةفيهاتقوم

فهو.لديه/ألروائىالتكنيككأهـعناصريعتبرالذيالقويلمالرواياتهذهفييظهرالذيالألمحكمالتأليفانلواقع1و

فيئنادرةللايحاءوقوةالكلماتفيعجيبباقتصاديمتازيلائمالزائدةوالفصولالطويلةالاوصافمنهتنتفيوالذي

فييتركزكلهللحكيماسلوبأنوالحق.العربيألادبحاجةثمةفليس.كبيرةملاءمةإلادبمناللونهذأ

فاتللمرادمنالخاليالواضحالمختصر(ألاسلوب،وذلكحوارهلتحليلولا،السابقلتلخيصولا.التمهيدأوللاعداد

وتقدمللديكورتزرعلتيالمعبرة0الكلماتيبرزوالاستطراداتوهمصرألاشخلنرىانناذلك.طويلاتحليلاالشخصيات

الايحاءقوةوبفضل.حركلأ.لهمفيوتظهرهمالاشخاص.تظهرأنصرأعهمنتيجةتلبثوما،ويعملونيتحركون

صورةوتعطينامباشراحسيلتمثيلابرعةالعبارةتلدهذهعلى،خطوةخطوةبقصتهيتقدموهو،الحكيمويحرص
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بزجشإ:::..:؟:..::بز:ةة..::..::بةةنر:..؟بز.--:خ..بر::.:بز-:نر...ة::.:::....::..:::...في::نر.::؟..::...ة::.:.-خكأ؟..:نر..ة:..؟نر:..:ش:::..:بربر..:ة..:::..:::-:ة:.لإ؟:.:؟:..::قيجإشن.د"صوالموأوالمصورةللحقيقةحيه

أ:أ؟:تجوسلم،كبيرفكاهيكاتبدلكبعدالحكيمولوفيق

!؟اووفىا!ا!ا!رسنماوولر!أ!الفعلردودعنيعبروهو،عظيمغنىعلىالهزليةتأثيراته

؟....إش"المتنوعة1الفكاهةهذهبفضل،رواياتهنرخجونحن،لديه

،!83927تلفون3176..بصسورياشارعبيروت!!ذلكبسببتكونانغيردن،القراك!ةسهلة،اوةالحىالغزيرة

!نجنر!المناسبةاللحظاتيستغلانعلىحريصوهو.سطحية

،،تجمنلحجأاتتعرفلاعندهدرامةثمةفليس،للافمهحاك

،ايخلام!أئئميما!!تنطويالتى"الروحعود-"روايةوار.والابتسامالنكتة
أإأ:!منكثيرتتخللهاوبطولىتراجيديمصىداتحقيمةعلى

الدقمهةأالنلعمةالفكاهةمنوفكا!تها،المضحكةالفصول

،.شج.؟نرأفاتمنكثيرابالسخريةتتناولوهي،فيها.فجاجةلاالشى

!"!)لمحابرلمهمىلمبر،بهص،إنر.تر....ء...--ء:. ..((.النملذبم-خصياتأنش"ورنوندالمحرالمجتمشب ،ـ،ا:5الضفسى،التحليلالىالعربالروائيينمعظملعمدوبينمل

1،1؟الخاصعهالطسعمةالمباثرةالحركةالحكيمدوميقرودر

!إلم!مه،.اإ:-:"وظروفالروأئىالحدثفوسأ.الابطاللمتظاحات

أبز،::.نررقفبهاالتيألابطالاجوبةايحاءبهاتوحيوملابساتة

؟.إنر.:نرمختلففياًلحادثةبتعيينالولجةالدقائقعلىالقاريء

:إ:!؟.:-مقاصدجميعادراكالعسيرمنفليس،دلكو.شب.اًبعادها

!"لىال!هلاةالبشرىتزف"ناـللبنائيالكئ!داريسر،نر.نرنرواعتزاتالسردومجرىالذهنيةاللمعاتمنالؤلف

إ:نرأ"لمولس!كوجميعوفئعليمفنربيةوزارلتجميع!.:نرالمحليأللونوحى،العاطفيةبالسخريةالحساسية

،؟-؟:!؟.:في.الصميم

!أ:العربيهجمبلدانديالثقامهة"..؟*،*

تم!!الكي!رىالموسوعةطبعانتهاءقربعنتعلننها5قي،فلينائبيوميات"لكتابهتمهيدفيالحكيمتوفيقكتب

جظ؟نر.:!:يلىما"الارياف

،إ!ا!لسدطيعمنلإنانتهتوقد،خلعونابنللعلامة!،كلا،أهنيئةحياةالانها؟يومياتفيحياتىادونلماذا"

.!.السابع"لمجلدطبعينتهيجطوقريبا،هـ"ادس!!احمط.يحياهاانما،يدونهالاالهنيمةالحياةصاحبات

نر:.:وزوجيرفيقيانها.واحدةاصفادفيالجريمةمشباعيتشر

!!وجيملمؤسسك5هذءجميعلأنظارتلفتاذ.!ارئاان!!ىاحاد!ااناستطيعولا،يومكلفيوجههاأحلالع

!،ن3اهـجموىةثمنانالعرررة*!طارفيو!لماء*د!اء!!وعنعشهاالكلاماملكاليومياتهذهفي،هنا.6-أزفراً

إ:.في"نرنر:!تنثر!لنالتيالصفحاتايتها.جميعاانكائناتوعنزفسي

تر:.بزأ!هاقنناعامريهمهمنتدثلبنائيةليراتوعشرمثةنر:!!!اتفيحرييمنهااطلق!فتوحةنافذةالاانتما
،في

،!طريقعناما،مجموعتهب!زيلاسرهععلىالموسوعة!!"!الضيهت

!!!مفيأسبرىاميدبوهسطةاورأبساالئاشرنر."فىوالصانالرصلظهورخيريظهرالتمهيدهذافي

!؟...!في؟احدهمايغذياللذأنوالفنانالانسان.الحكيمتوفيهشخ

،.؟:؟يصبحسو!الكملة"لمجموعهتمنبا!العلممع،العرجمبقي:.بزنروجودلببهوالفنانان:الاخراحدهمايبرروالاخر

أ.شنرمئئين"شهرثلاتةمضيبعداـي،الطيعائتهاءعندةبزنرالذيينضبلاالذيالينبوعهوألانسانوان،الانسات

ترنر؟؟.لينائيةليرةوءشرينأ:.بزمتعاقداالحكيميكونوهكذا.حيويتهالفنانمنهيستمد

؟..:؟!:.ة%وتجربتهشخصيتهيصبلاوهو،كاملاتعاقدافنهمع

نرنر!لايبقولم،جزءهثلاثونلإنحئىصدرو!ر!زاإتر.؟لتجربتهحرفيةترجمةيعطيناولا،الحياةوعتهماكما

؟:.:،"فينج!،رهيعةمعويةبطاقةرواياتهترتبطوانما،المعاشة

نرنرنرالفهارسالىايضائظركموئلفت،فقطاجزاءثلاثةنرلإنر؟اظ.عابرةعواطفولااعمالالا،رئيسيةنزعاتفتعكس

تر!.محدودةالنسخ"نولىالهاتالعلميةلإ:.نر"فلسفةتشكللالحياةالىنظردعنوتعبر،ألاتجاهل!ير

ترلمفي.ئهخكمقتئاءلىفهالروهنر:.:فيالاثرمطالبمنرئيسيامطلبابذلكوتحقق،بذاتهاحياتية

نن.::...القيمالفني

::!:::س::--:-ب-؟في:فيبر-::-؟ء؟::-:؟بر::-؟:-؟.::.؟.-ةبر..في؟؟؟فيبز:-::-:!؟-:؟-؟:.-ج؟؟!:::::ج-::؟؟::":إ-؟:-؟الريسسهيل
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جمماتبسضمرصعسسببم?ق!
!مام!ء1!ر!وص!أ

عامانسعانيموقفعنتعبرالعميقةالبسيطةالقصةهذءفانولذلكغانديعنلهايكتباننهروالىالهنديةالمحلرتاحدىطلبتعندما)،(

هنوالشيءذلك،مكانكلفيبهالاحساسفيالمبثرية؟لنفستتفقاناعتدنا،غانديالمهاتمايدعىكانجداعطيمرجلبيئناعاثر/))قظل

مسالةالانسانحياةفيالاخر،نوجود.اورالاخرينالى؟لحاجةالاحساس.."حكمتهيظهرانغيرمنالحكمةبالغكانفلقد"أبانا"بحئانندعوه

بلوالظروفالقدرلاعتر(ضمقاومشناان،!جمعتهمنتنبعأساسيةنط!قهانيصلحكوصف،لفانديحكمةوصفمناروعبوجدولا

تولدذانجةبقوةالاتتمانلابمكنعليناالاخرينلعدو؟نمقاوكل-ضاوحتىيظهراندونحكيما"ظنديكانفقد،الناجحالفنيالعملعلى

:صورةعلىتبرزالتيالمؤازرةهذهلناالاخرين"ؤازرةمنالنفسفيقيخفيغانديحكمةيشبهالذيهو؟لاصيلالفنيوالعمل،"حكصه

الذينبينفيهالقاهميتمعرضيحديثح!نىأو...حباوصداةلمةالىبسهولة.بنفذوانماالاعصابيقلقلابسيطمظهروراءالعميقةقيمرزلمه

طريقةعنلبحث-"تشيكوف))قصةمبموالسا!ق.الحديتقيبادلونالادبفيالقصيرةالقصةكتابب!كانوقد،والذ!نالشعور

ئف،وألعالقسوةمنخاليامحتملاحزنامنهويحمل،ورزنهءنيخففلكيفيهاماولايبهركمطهرهااقياالبسطةالقصة؟تبتشيكوفانطون:العالمي

اخرفلجأ،يجدلمولكنه،سكواهيبثهاحد؟يجدائهـيالطريقةوهذهيمرولا،التسليةقصصمنقصةتقراينكفتحس،خارجيتريهبمن

ويثماركه،الحياةاعباءيثاركهالذي"الكلألن"ذلك"حصانه"(لىالامرلحطاتالبسيطةالقصةهذهمعقضيتقدانكتشعرحتىطوبلوقت

؟لذي(لوحيد"؟لكائن"وهو،بهايمرالتيالمختلفةاليوميةالتجارب...عنهاالتعبيروقوةوقهمهاالانسانيةالنفسبادراكعامرةغنية

واساء.حزنهواستنكروابهالناسهزيء(نبعد،اللميهيستمع(نرضيفقدالذيالعربةسائقعنيحدثناتشيكوفقصصاحدىفي

وسهولةببساطهشءكللنا!قولانلثكولىوفن!ونيحكمةانناسعنيبحثاخذالغامروأساءالشديدحزنهحالةوفي،ابنته

تشيكيوفقصةالىنظرنافلو..*طدوعلىشبئالاركلولانوكأنهماعربتهيركبون(لذينمعذلكيحاولوكان،نفسهفيإهورعمايرحد،هم

البساطههذهوراءكمولكن.بشطةيشبرةحادثةتروياذهالو!نارر!كلالهمويقاطعوت،حديثهمنويسخرونمنهينفرونكانواول!هم

.وعوغئىمنقيشاركهاو،اليه7يئصتاحدايجدلم...عنهينصرفونثم

كا.لتبينماصغيرةقضيةللاخرينبالنسبةتبدوكالتالتيقضيته

رصيدطليزيدالبشريةالنفسايهتحتاجالذي*صيلالفنهوهذا..واعابه6لهوجدتشغلاساسيةقضيةاليهبالئشبة

.بالحياةالشعوروقوةو*دراكالفهمءن

اليهينصتواحدعلىالعثورفييفلحاندون(لليلاخرالسائقوعاد

القصةمننماذجنخلقانالمعاصر(لعربيادبنافياستطعناوقدوبهـعندماالحزينةاسطريرهاشرقتوانجبرا،قلبهصوتويس!ع

في(نتاجناوبلغ،يلاوليةالمحاولةنطا!منابعدالثيءبعضىانطلقتسوى؟لثخص!يكنو!م..ينصت(لذيالوحيد"الشخص"

مكانايفيالقارىءالىنقدمهانيمكنانسانيامستوىاليدانهذاحزنس،مدىد،.جهـى..(ببويتحدثعربلتهيجرالذي"الحصان"

محدود؟لقصصيالافتاجمنالراقيالنوعهذاولكن،شيئافيبخبجدالم..وملالتصعغيرة"مهرة"لككانتلو:ويسا!"..ات4دفاة

؟ثركهاالىبحاجةمازلناكيمةاشياءهناكلانذلك،الكميةالناحيةمن..حشينكذلكاني.؟.عليهاتحزنتكن

الرافي؟لمستوىذلك؟لى*مراخرفينصلاننستطيعحىواكنسابها

*نساني.الهنمن!ا!ة"!عورانتثيكوفاشطاعالبسيطة"اللقطة"هذعفي

الوضعفهيالاجتماعيةالحالةاما..."انسانيةحالة"و"اجتماعية

القديسم،الجيلمنشيئاننتظرانلانستطيع*مرنهايةفيانناعلى.سحقهءلىوبعمملالمجتمععليهيضغطالذيالعربةلسائقالشائن

*ولالجيلهذاالىبالنسبةللقصةيكنولمدورعاثىقدالجيلفهذاالمؤمنونءـ؟لاءايهيدكوالنيالهدفذلكيحققبذلكوتشيكوف

8وتطويره؟لتقليديةالعربيةلادبيةالفنونشفلتهمفقد،مكانادبلأش!ءنمنبكير(بعدللفنالابخنما!بماالهدفهذاتحقيقكانوان،بالالتزام

ماوصلناوأهم،العربية؟لفنون؟رقىكان(لني،الشعرراسهاوعلىبما!حسكانالظاهرةبساخهءلىتشيكوفانذلك،النظريةا!دحثوة

منالق!ديمالجيلموقفعلىاللولشى،القديمالعربيالفنيالشاثمنفي!اخليةبرغبةيحسوكان،وخطافسادمنألاجمنماعيةالحياةفي

في"كنابهفيالعقادعئهعبرالئيالمعروفالموقفذلكمنالقصةا!ظرياتءلىالفنانو!يارتفعوهكذا،الفاسدهالحياةهذهتغيير

هـلعربيالشاعرقولمثلالشعرمنواحدابيتاانيقولحيث"بيتي.الادبيارر!د!حعلىذلكبمدظهرتالتيالمختلفةالفرية

القديم:.."اشانجبةحالة"يصورانتشيكولىاستطاعايضا"اللقطة"وبهذ.

هـلقلبتلغتالطلولعنىخفيتفمنذهينيوتلفتت-.ء--
ياسينتأليف،،مكانكل!ليالحزن"باسمقصصيهمجموعهمعدمه)*(

ذلككانسو،ء،القصةمنالصغحاتمئاتيساويالبيتهذامثل.رفماغية
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ومأسعالها.*شملأليةالنفسملحمةولكنها،وملساتهيعطيكلاله،(لقصيرةالقصةمنمجموعةكاناو،طويلةقصةفي

نفهم(نعلى،بصدفىالخاصةتجاربنامنننطلقانعليناينبغيالقصةتعطيكبينما،الالفاظمنقليلةكميةفيكبيرة-نفسيةتجربة

تصورها،فيو؟لخيال(لوهمعلىمعتمدينامامهانقفانلاالتجاربهذه.الصفحاتمنعشراتفي(لتجربةنفس

على،وقوتهالفنيالتعبيرسلامةفييلاساسهوالصادىالعميقفالفهم.مثالهنا.كاملامطلقاتفضبيلاالقصةعلىالشعر-فضلانة

الميدابئهذافيلناكبيرترهـثوجودو(نعدامفنيكشكلالقصةجدةان،مصرفيصدرتفقد..القصةمنالقديم(لجيللموقفاخرومثال

علىوسهولةبسرعةنبنيانباستطاعتنافليسعقبةادبنااماميخلق"زينب"قصةهيالفترةتلكفيطويلةؤصةابرز"القرنهذ(مطلعفي

يففنحن،مسؤليلاشامنيزيدالادبيالوضعهذاولكن،اساستحيرعندعليهااسمهيك!نبان.رفضالكاتب.ولكن.هيكلحسنينلمحمد

1لقرنمنتصففي(لروسيبالادبمرتا(تيالمرحلةبتلكأشبهمرحلةلقد..ثانويةؤيمةلهالادبيةالاعمالمننوعااءتبارهاءاىصدورها

كله،وبمونوفيالعالمبلفيرونسياالادباءكبارمنعددظهرحيث،الماضييفمعهانلايستطيعلانه،الطويلةالقصةهذءعلىاسمهإف،عانخجل

هؤلاءدقهـانبثق،9لشأنجديلادبيةاعملاخلواتراثودونمقمماتوالادباءالقدماءالمفكرينمثلتاريخيةدرالةاوكبيرةادبيةدر؟لىقىع،ى*

باهرة،نالرةاعمالايصيغونبهمفاذاخاملةادبيةجاةمنالعمالقةهيكلكتبوقد،و*!لوبالطريقةوت!تلف/نجتلفضمح11كانوان

بالصدقصفحالهبراحفلهااروعءنكصفحةالعالمفيأتاريبأالادبورقدمون!ا،الادبيةالحياةمسرحعلىظهورهامكطويلةفمترةبعدقصتهعلىاسمه

مقدماتبدونالادباءهرلاءلظهورتفسبرهنا&يكنورم،والعمقوالمنبوغتهم:فهناك؟)قديم؟لجبلىابناءكلموقفهوالموقفهذا.إ.ءغابموبالطبع

بعثحالةفيكانتروسياانهواساسيواحدتفسيرمنأسلم..الادبيةحب6شافيمكانتهلهؤصةكاتبوكلاهما،وتيمورا-بم!"اوؤ-ق

البعثهذاطليعةهملألادباءهؤلاءوكان،شاملركودبعدكيرحض،ريفيواضحةظاهرةكانادبنامنثانويمكانفيوجعلهاالآ3:ءمةرؤة؟،ولكئ

وقادته.وروادء؟لرير.ادبائنامنيبماة،!اا-يلاكاصياة

طوي!،ركودبعدالحضاريالانبعاث41وصاة،مرحلةهذءفيإضااوتندقيما!يالحيلووا،الجديد!يلنابالنسبةذلكعكسكللى

قصةظهورنئتظرانينبغيالهلأولةالحضارية"الفورة1"هذه!لومنووهفيالقصةاصبحتلقدصت،اساسياواءننبار(كبيراوزناللقصة

"الفورة"هذهتمتص،قلىيمتر(ثاوماضعلىم!تمدةغيرضربيةفيواتنثاراشيوعاواكرهاوأهمهاالفنوناولحياتنامنالمرحلة

الصحيحة.الطبيعيةنتائجفاالىوتقوث!اعنهاوتعبرعنيغني؟لعقادنظرفيالمسعركانواذا،الراقيةالادبية؟لاوساط

***حسابوفيالجديدالجيلحسابفيالقصةفان،ويتفوىالقصة

الشاب-للقصاصالمجموعةهذهالىنظرت؟لعامة*فكازهذهضوءعلىزخنيانسظيعا!برريدالجلبهايطث-اكيالادبيةالنظرياتمنكير

فيالقصةكنابفيقبلمننظريلفتلقد...رفاعيةياسينفاصبحت،كبير(تأثراالشعرفيءعةالقياثرتوقد،و.عضمنهالشصعن

هـلىهمكأبثلاشة(برزهمكانالقدةحمابمنعدد.اشمانياالاةيما!و!رقعا!رفمعظبم،القصةس!جداقريبةالشعر.بةالقصيدة

الكنابةبداجديدوشاب..العجيليالسلاموعبد!يفطاع:ارشتيبعنا!اشراتعبيرعلىلاا!غلىتعت!د"اليوت.س.ت"

تعدامكانجباتذوشابوهو..تامرزكريا:هوالسلاموعبدمطاعبمدا!!بواكبر،معامرفاعربرهووالوت..والاحاسيسئالعواطف

قصاصبم،منلهمقواتمنابرزهمالثلاثةهولاء...بارزشيءتحقيقىارر!ركبتقر!ءالحقيقةبهذه..لاوروبابالنسبةالشعريةالمدارس

مطلقايكونانلايمكنالحكمهداانفيهلاشكومما،الثما!طالاوليموهيالاورو-زالجامعاتتدرسهااوتيالكتبتلكحتى،ألالاسية

كلمصرفييصلناكانفماالاقليمفيالقصةكابلكلاقر(لملاضباو،اهـبرطملةتنسربو*(لادبي!الذممحلىوحرصهابتحفظهامشهورة

خلالمنالحكمهذاكونتقدولكئى...الكيابلهؤلاءالادلي؟لانتاج

...اليهاآلمبالغه

.حالايعلىخاصاجتهادانه..الشمالىالاقيم*ظبزراءانيخلقفيب*عتماديمكنالذيالجيلالجديرهـهوالادجم!الجمبلان

وعئدما،دمشقالىاجيءانقبلشيثارفاعيةلياسينقرأتقدكن"!وتجاربناوشخصيتناب،حاةواحساسناطابعناتصور،ءربيةقصة

ويستطيعطيبةامكانياتيملكشابالهاحسستلهوقرأتءليهتعرفتمثاركة*سانية(لخياةفينشماردلك،فرصةلناتتيحثم،المختلفة

ميلإانفيالنظريلةتشبئاليصئعملكلالهيمنيان*جتهادمنبشيء.الجايةواورة

لذين1الثلاثةمستوىالىيصللماله،الشمالي*قلبمفىالقصة.--...

عربية.مصةحلىعلىتساعدناان/مكنالتيلإساسيهوالشروط

الطريق.هذافيطيبةخطواتيخطوولكنهذكرتهمبالفعلالقصةهذءينبعاناهمهامن.،اصيلهـ-لتوىذاتمتعددة

هذءواولى...(ساسيةميزاتبعدةتتميزالقصصيةالمجموهةهذهانشيناللانسانيةيقدمانلايستطيعادبيات!جفاي،العري!تجاربنامن

مننابعةروعوهي،المحموعةفيتشيعالتيالشعريةالروح:الممزات
..المحليخلالمن،مامحليةبيئةمن*نعاجهلايرضبعمالمقيمةله

نشعرالمجموعةهذءنقرأفمندما...فيهالحياةوعمقللواقع(لئظرةءمقا!كئر"دوشويسبر"داكشففقد،الانسانيألىنصلاننستنبع

هذهيرصدولا،الشعورفيالواقعيةلإحداثمجرىيرىضاحبهاانفيتعيش،روسية!لنملاتصويرءخلالمنالبشريةالنفساغوارمن

"1".."مكانكلؤيالحزن"قصةففي...خارحمارصداحداث
...-الاوباستطاعتنا،مشاكلهوتعاليالروسيلاسعانبطريقةوتنفعلروسيا

ملالتفمندما،(ليطللتمرفاتعامااطارا-لتصنمالقليلة*حداث،تمضيفيروسيافيلاش!انماساةهي"كرامانولى*خوة"اننقولان

عئدسا...للماسل!رمزاوشفافيتهالرقتهاتصبح"!تبم؟هذه،سهيبرةمالمل!تمثلا!ط!قيولان2-!عالوقتنفسوفيعشرالتاسعالقرن

يجد*فلاحولهالبطليتلغتالماساةفئهتقععندما...لمرةت!وتالتيوأ!عوالىوظروفمهعجزهأاماممكانكلفيلاد*ليةالنفس

اما"سميرة"وفل!سوىكبمرركيسيحد!القصةلمحاوليى،الحزنلامعا!برء!يزيكا!بعنايضانقوولآنملأستطيعوهذ(،(مامهاكمف

الحاليةالسنةالادابمن،أب"عددفىلرت"ا"*نجليزيالعاململحمةهي"المشعاقةيلازمنة"فان،ديكنزتشارلزهو
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نطاقخادجدائماهمعنهيعبرونالذينفانولذلك،الثقافيةالناحيةبسيطةشفافةصياغةانها،واقعيةمنهااكثرذفسيةفهيالاحداثبغية
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مرحلةالصحيحالفنوبينوبينهاوتالىيخنقلفهيالشخصي!التجربةاما

احسست"تحكيالتيالعيون"قصةقراتعنرما،مراحلعدةاو

فيالك!لبعلىيخنبغي،حادثةمجرد،لهوفعتحادثةيرويالكانب(ن

!مبفهىطماهسب3ا)اذاصح،"ادفنيالتريرنقص.."هوالمحموعةهذءفي؟خروعيمط هـ!...للاحدات.والرقيبالسطيماعاهـءفي،الحل!كي،جديدميالباء

وموجورءمعروضهالمشكلةتحدانكذلك..؟،حايينمنعددفي،التعبير

اليون"قصةمي...اسبابهامعرفة(وجذورهالمستستطيعا.ندون

مقبولفيررومانسياحباالفتاةيحب؟لمبطلانتجد،ايضا"تحكياتي

بانها؟لبطلعليهافيحكمالفتاةتتزوج-ك!،وسممهاراهاانهلمجرد

تتيحعلاقةايةوبينهابينهيكنولمبهايتصللم.انهرعموكاذبةخا"شة

للبطلوتتيحالحياةتجربةمناوالحبتجوبةمنموقفهايعرفانله

قنطردعبرناكمياهـن،يراهبمااقناعهاويحاولويبرزهاامكانجبانهيظهرلمكياعمقفرصة

مزمجرهاصوإجها:ر!جبةوابحرا..مقدماتبدوننتيجةانه،مبروغيرالموقف

يدفييتفكك؟لقصةبناءانهواليهنشير؟نثالت!!بدوشيء
-كأهمسو،ليةعا.قمةناصعد

كمدونبمضهاالىمجموعةالحياةمنمواقفيصبحصتىاحياناالكافب

جوهرءءت..صغيرداغنيةعننجحثالاحداثتلكفطويرفيولا،احداتبضاءفييفكولا؟نه،كبيرر؟بط

ومحبره،ورقارطريقىلىوزادناجوفي؟دضبابيزرعمما،محددهدف؟لىيصللكيطبيعياتطوإلىا

...غضةالصد.ضساتاانالانسانلايستطيع،ؤاحدموصوععنبحثاالنصويشتتالقصة
صرهمحصو.ورفي"و

وهي"بخيرانتهل"قصةالمجموعةقصص؟جملومن..عليه-يعثر

مقفرهارضاتجوبقافلةرأىصنيافهي،الفنيبنائهاسلامةحيثمنالمجموعةفيفريدةتكونممادقصة

مسقردكآنهل،الخطابطيئاتخحبوالاحداثوتتطود،صحيحةفنيةبطريقةمنظمة*خداثعلىتعتمد

مدمرهء،قبضةوا!حبذ...كأىزاكيتخذهموقفو(لىبل،يقولهاانالفنانيريدكلمةالىالنهايةفيملتصل

المجموعةهذهفيالوحيدالتفا؟ليالموقف.وهو.0المعروضةالمشكةبن

كمعصرهتسحقنا،دمائنامنتمخورعارةالاخوةحنان،والفثلالحزنمقابلفيالهـلبيضعاذ،تقريبا

اك!ىهما-لناللذين.ووقتنا،لكنناالىالتحولوبينبينهماليحولااووالقئملالحزنعلىليقضيا*ليف

معبرهاسطر!نخطمامنهنسرق.مممرةعناصر

.قمرهوالليالى،سيقبلوناخوةيافي(لشائعالاسلوبهوليسالقصةكابةفيالاسلوبهدامثل

..وتختلط،المجموعةقمعيمنعمدفيينتشرالضنابان..المجموعة

مستبنترهمواكبادربناويسثونيربطالاسيخيطيظهرولا،بال!واطرو(لاحداث،بالنتا"لح6لمقدمات

محررهوارضهمممهد،طريقهم.الضبابيةحالتهامنويخرجها،ويكتفهاالقصة

معطرهوا!غرسنال!يرواؤلماستثمارملىيمملانالكانبءلىينبغيالرئيسيةالعيوبهذء

واالخواطر""بطريقةفيالتعبيرينزلقاندونلتفاديهاالحقيقيةامكانياته

مخدصره،زلز،ئمةلمبذورسوىو!ون...بينها"تركيب"لامتوازيةالحياةمنلقطاتتسجيل

زلميرهالطريقفيصفارنجهاتوبعضكشفوبدون،اللقطاتتلكمنلمقطةكلوظيفةيحدد"موحدبناء"

قنوها!فآ،فعبرنااؤا!زسوايمكنالتيالعنامرتلكوالاسىالحزنفيالكامنةالايجابيةالعناصرعن

مبعثرهحولكممنعظامناتزلطودمتحتاجالاشياءهذ...طريقهنادمازالتقدم:للانسانتقولان

الفنبمبعملهويصلالطيبةامكانياتهالكاتبيبرزخىالجهدمنمزيدالى

مفكره،ملهمة،عاليةجبهةع.طيبمكانالى

مفخر؟الخالدينسجلفيبدعته02،قلد5لمايتقدمانيستطببعبانهوثقتي،بامكاني!اتهئقتيودولا

.معفرهساقطةالثرىعلىؤهالكت"الديدانوارضائعديد"يكبانيستطيعقصاصاان..نقدكلمة

الغدفيمنهننتظربانجديرقصاصلهو"بخيرانتهل"وقصة

وزمجره،مناحةحولهاوطرياح..اليوماليناقدمممااكر

محقبره،كئيبة-أحوتييا-طر!ظيديكبينالمجموعةهذءادعالعاجلةالخارجيةالخطوظهذهوبعد

..مراحلالطريقفيامامهزالتماكاتبميلادفيهالترىعالقاريايها

سندحسنكيلاني.الطربقبدايةءـوومولده

(لنقانتىرجاء
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أصا!عر!ءح!
آ--فى

صالرمحطب.ءقمم!لمال!جمئلمحلفاهـحىصس
حهـ!كأجم!حام!"يرصض
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دما.وكان.اذنتمدد-
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!اأرابلىيراصنجميئ.

ماضملعيفياحملنر(ررعءبرشعىلمخىورا.نت

،يقال.ليسى""به"عهدزلييسرل

يوصف،ليصى2لمللتكلوجوديفي

أ-ت!ي،الاحرفترتميالحسحاريثلونو.

وتضعور!.اًلعانؤالوهنؤالء،"وثفيا):دىرصسجميبأت

..لعر-فلسىماتوضحكى"........ا.ى

.ألباءولىمعى،الحاءل!،ألوابهمىالحعساتالارجصوحسعاء

علىثروصشير،هلماالدا

،نوأريسمولدن مصداهاادرىلانشطآ

النوالاعيد.مووتخضل11:صلاروءجنجك)--ل

ىو،الذىالشيء-ةهزت ثملفأطيتفيويعا
هتفواعمافيعمقأرياها.زجرلم-خمرة

كفا،الحاءوتمد.الكرومبأذهان

،ألسسسلالاضعالحاءوتمدضناهاتشكوالتيالمجاذيف

العاجزةفألاحرسيالبؤالمالأينعنتألتعدلم

،الكلالتتمكوكمالى!هصلمءا+المحهولمننداءاتانحسبها

الارصر،فىماكليا،كافاصمت ..،ورأهافتنسا! تيها،تأ

ه،أحملهانحسبياعراقهافيالحدسويضج

،كبرهمجدلمحى!تعاشهرجع

لايقالالها"اقيلكيتمضىانها

،فيعرصاوالمزروعألارحبهذاحىلمف

ألعانىالوهنلهذأ،حكولعيش،\ ....موأعيدلوان

دمعتينسأبكيواوولصهودفئا*أ!إوورواوومحهـ-وأ

3بألخورخليلدمن!.....

هـهـ.سي.!ي!ىسر!.!ر!ىسييهعرء.هـهسه!سهههـسسههـ"!ر!ر.-!!ههههـ3-ء-+6-!هي+!هر

حبوغصات3-،كأشانبراتذاتاغنيتهوكانت،الغيتارفىممزقةوطعاوابنهغويوغداآلقريبالمجرىوفي

هـنتنهدوهيتئنالمنخفضةالغيتلرانغاموكالت.وعظمةفلعل.جروحهماوسعتقدنتمومالووكانت.ألصقورقيرمنا

يائسة.وهيظلامةتشكوالصغيرةالمغنيةوكانت.الرغبةالتيواوهامهماوالسكون.والثيابوالدمالرملمزيج

النظراتألاربعةصآللص!وتبادلالفونوغرافقفتووعندما"أوصفصافةتسمنكانتلعلهاألبعيدالبعيدمنجرراها

.زفرةواطلقوا.صنوبرةتغذتي

يعضالاخروكان.الغطاءعلىيبكزاحدهمواخذفىالاغشيةوارتفعت.ألثلمفيالابرةوانغرلست

كانحيثالموحلةألارضيتأملانكاسناواكبرهم.شفتهالجوزاحراجوجمدت.م!سحورشيءكانهاللفاترالنسميم

طويلا:فكرانبعدقالثم-4ظلءلىيجلصرالمساءنجمةوكانت.تصغيواخذتمجروقهاالبعحدفي

!قذرورأننا-ثمبخيط"علقةكانتلوكماوتصغرتكبروكأنهاتبدو

كوكباطفالكأنهميسبكونوالحيواتالطعامسار!وواخذالهاديء.الليلء،ءفيينزلونهاأويرفعونهاوهمغمست

امريسمطوجيعايل!ترجمة.غريبعلىحزينةاغنيةيغنيفتيصوتذورجلوكان
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تجنأ!!

،،ني،(!!بيولرئر!!
!؟ثج ،!

4إ.!

6ة؟!5!ني

!بخالنجومترود،غبيا،رسولارحتالارضصننر.:تر

ة:ء..؟..:بز

الغيوموراء،شيماترمق،كاللمح،و.وومصنر:،

نج؟تحومةالفضاءسحيىفميةلةموغ!عونكنرنر.نر،

نج!تخ!صموتهوي،حدود،وهلاتفى،وتنهارنر:.::

ئج!ئج.تمرد.للهبعضارادوكنر...تر
أنةدينفىلشمىمطلقفي،تغلغلةة

!؟المستحيلقبضةمن.وتفلت؟.:

!؟آلثقيلالحياةلغز،.دزحزح

أن؟ددهـ.عمقيشهق،وخلفك:بر
!جالفناءثلوجتففو.ألاوتهجعةفي،هنالكبز

!!؟!؟!السماءوجهتلورم8،الكونتبتلعاينالىنر:.في:

!!لغباءافيكيصرح،قلزراهادبعااتكعكفنر:نرج

!؟العراءقديم،وىالمهلعتيتىصمت.وحولك؟نر.:ة
-نر.نر:

نجلمثقلالملعاايلتفتوفينر.نر؟

أن؟لىيسأ،به،مجؤولفاو!:.:ني
؟:ة..اـ-....؟:.:"

أ!عليهالطورليلويمعص،ة.:ش
.:.؟..،ةأ
نأ؟مقلتيهفي،الرعبويحتعن!؟

"!مذهلوجل،وسقره
"؟جديد...جديدعصر.يعولون"الكرملين"ومى،!

دنيمدرأس،بالنخب،ويهتز"!ودكا"وجرعة::.:
،..أءإ

أ!ةعيدولصخب،هتاف"موسكو"قلبفي،وينث!ىنرنر-تر

!؟حدلدمنالهةنر!ع،نحنعمالقة"نر:؟

تدفقألزملننهريا.اتيناكتي:.نر؟

!؟مغلقكانما،الغيبمن،ومجركأنر.؟

أننجدجولواصنبنس،نحنلقةعمانرنرنر

!؟دولسمدأايلفاومد،ماسلانرنر:.

!:"..لبىروعبيرنء،صةضعتاونر.؟
!:.:ة

نج:.ني:الحقولبن،المص!،نعصجيجبين،يسننأفي.ة
،..:،-":.،

،يز.:ترهـولوقرع،رقمتراكم:ساروا،ملايينأإ:أ
!!ة!:..؟

؟:!ألعقولتدورحتى،الزجاجات!لوتفرغبز:..!
ني:.:فيلهـولذاهااطو،لضمابافكما،ةفذناتصطكونرنر.نر:

"!.-.أ:.

؟أنالقديمه،المروجاغانيوماتت!أ

أناالجريمهظل،الارضفي،ويمتطأأة

يناملا،يائس،صدى"زفاغو"ت!

!أالظلاملعنانب،تطاردهنر!
!!يمهالهز"زفماعو"سجونصن.بة.هناأ؟.ة؟

أنتمالصديدبين،الجرحء)ى،قيدلتصلب،هنا-:.:؟

!أنالبعيدبالفضاءحالمةضاءضوحضارةنر:::
!.:،.-.!::ني

أن(جليدن5-قطعةانسانها،وتلفظ،لدح:.:ة

،.نرنججدلد...جدلدعصر:يقولون،(ألكرملين"لمحيو:.:

!!الصوفيالباسطعبددمشق،في.برنر
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ممأأرشأشاإ!ؤحمرا

لبمموويرعسيز

الفكرأعماليجعلوالنقدوالفنللادبالوجيهوهذااهـىالدعوة.العاصرالادبفيالجديدةالاتجاهاتمن

الاديبعلىويحظر،للعقأئديةالمذهبياتارنجابء!ىوشفاخدمةفيوتسخيرهاجتمدعيةبوضيفةألادبالسو

زاويةمنالاوالادليةوألفنيةالفكريةالقضايايعالجانفمى:،وجعل((ألايديولوجيةالماوالسياسيةوالعقائدالمذهبيات

لقواعدفهـنيأوفكريإوأدبيعملكلويخ!حةأ---،لص-ةاوهدأ.و.قئصلهماديهالحيا!بواقعلهالاغراضمطيةالادب

ناما.نبواالاربعنتنبوايديولوجيةو:قاييس-"مسوغاتكأنتايانرلضيهولا،اباءاشدنأباهأتجاه

صفتتباورلمالادبفيالجديدةألنزعةهذهولعليتخذحرذأنيانفعالجوهرهفيالادبلان،وشفاعانه

مندورمحمدالدكتورعندالالكاديميأومدرسيقالبذهبتفاذا.للتعبيروسيلةالشعريوالغناءوالغلامالكتابة4

فيفلسفيةنظرية"ألايديولوجيالنقد"منجعلالذيالذاتيةأنفعاله،منالاديبوتجرد.الحريةخاصيةالادبعن
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غضسغأل550

عذابيبييفيضوعندماأفكطألاططليداعبالذيالفتىعنلمحبيفطمت؟نا

دموعىمعياملاحامنكماورأالصباح4ؤواديفيالحناتبذرت

ضلوعيفيالخريفوصتصيةيا.فريدةعحفورةبيتهمصثوتخميلمقلبيربريت

ظلاءكطيرىحشالسمناذنبماافوللمذهبوشعرهاخخمرعيونها4الامادبيد!ص!قيءلى

بكلئيترواحتىذنبكمماأالحبيبهطفلةياعمفوررى-لما!سثنوارفةىدوحة

شقلنياناولى،،لكممحبتيخذواة!وهبمنلسبحانأوظاديرا؟ح!ل.نضل!

حبيفطمتلاجتيأئنلاالبغياابنتصقراءادعرفىاًبحبصمفلكم؟يحسيبنيألمنولىلاالربيعايها".،بليتنيى
فواديفيالحنانبذرذبدرت

قلىررجتحسناء!.غطادةأراكضى5،وحدتهافقا!األابدألىتنمودوحتييرتر،
:.-....الالدألى

الامادبعيدذمحبهء)ىالحهـحباحموكبفيلبيكوتمتى

الغصونوارفمةكدوحة؟فريدهطفل"..
وغاديرائحكلتظلطابيكمناغالىانيزحسبيلاأالهوىمنفارغفىؤاديات!اتحسبلا

المنونيصيبنيلاالربيعايهاياليتنىياكالزبداضيعاناخافوانما،قديمهقصةألناككلؤا ..سيا

الابدالىتنمودوحتيليتيابولدمنىالحىيفوزولاومرهحلوةوذكرلات

..الابدالىالمنونيصيبنيلاالربيعايفاياليتنىياوذقته،،عرفتهشعركمفيماوكل

الابدالىتنمودوحتيليتياومرهمرةالففيهمت2و

!مقرشمعيالقاهرة..ةالابدالى،حينااهاليعنيفأسألوااو

الا:دبرسالةعلىلمناءهذافيوهم.النفوسفيالطربفيغليهأصطلحماخلافعلىوالتقييمالنقدفيالمرجح

والفن.كلعلىوالطرب،والذوقالجمالعناصرتقديممنالنقد

المختلفة،الماديةالحيلةاغرأضفيالتوجيهجا.زوان.عداهاما

!طبالتالييجوزولن،والفكرالادبميدانفييجوزفلنفضفاضةلفظةألجديدلمذهبهيختارضدور5والدكتور

النافدودور.لهموجهلاللادبخمم5فالنقد.النقدميدان""الايديولوجيةافليست.للنقدعنوانأمنهاليجعلالعانبى

الادبيالبناءفيألمعايبيرىالذي"المرقم"دورهوالتيهيايديولوجيةفاية؟تحديدكلألىتفتفرعامةلفظة

كدورالهندسدورهليدولكن.فيرأبهالصدعويجدفيرممهمااو.الناقدايديولوجيةهيهل؟الادبيالعملعلىتطبق

والنقد.تتراءىلهللقواعدإلتيطب!وبنفذهاالخطةيرسمالذيأفواختلاذاالنقاداحكامتسنقيموكيفالنقود؟ايديولوجية

يتجاهلءلانه،ريبذلكفيما،موجهنقدالايديولوصبمنالعاصمهووما؟وألمحمنفينإؤلفينامعايديولوحبجا

والثاديءالاسمىعلىالبناءباعادةويطالبكله،إلادببالبناءمفتوحاالبابدأمما،ايديولؤجياتهمفيالنقادشطد

النماقدانغردوانحتى،سوأهدونالناقدبهايدينالتي؟المذهبياتأماممصاريعهءإى

.وشرودهشذوذهفيطاعنولوجيايدبمذهباقصورا"واضح!عيارالايديولوجيالمعيارانفيرإبلا

ضروريالادبتوظيفانمندورالدكتوررايومنهذاطبقناولو.والفنيألادبيبالنتاجالامريتحلحين

الرخيصة"والاستشارةمالحموالعبث"منللجمتعوقايةابرأهيماوالحمغيرللاخطلالوجدانيالشعرعلىرالمعيل

والواقع.لأوالفئالادبرجالبعضلهمايروجاللذينوالادبالفنمنحظهملكان،الوفاابىمحمودأوناجي

ديتدخلممااكثرالاخلافتبابفيتدخلالمهمةتلكأنيتمذهبوالمعاطفيونوجدانيوننتمعراءلانعم،صفرأ

وبدلا".ايديولوجيغيرأوكانأيديولوجيا،الادبيالنقدباباوتاريخيةمصادريستلهمواولممعاصرةبايديولوجية

الجماعة،حدمةفيوتجنيدهملوألنقدالادبتثظيفمنبشارةانالصارمالواقعبمنما..ماديةاواسطورية

ظلورطالكاملةالحريةوالنقدللادبتطلقاني!حسنمحلقوتشعراءالوفااباومحموداناجيوأبراهيمالخوري

الدوئيةالمباديءوتزهقالسا.جةالمباديءتنتتلمىالحري".جيرالتعوجمالالنظيمعبقريةفيمتتلأولونالفندنىفي

المسفة.وبترجمونالفبيللوحييسنجيبونطلقاءاحرارشعراعوهم

فصطينوديعاظهرةاجعثونوالجمالمباديءويرعونصدقترجمةعواطفهم
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ععسيمعع!هرأمععععدكعمتيتيعدهحعد

يخ!3وأادث!لمغيا!اتلاهـل!

والدي،الى،)

لنا"جديدبعالمورحلمانيطمعانالذينا

بالعشاءوجيءنفسهاتكلمالتيالعطوربائعة-!

الوغيفوقستم،صحنهللعيالىفمد

..الطعاميقربلاوجومهفيوظلويلاعلاناتالناس-أ

عتدزوجنيوساءلته..ساهماوظل:دوتختني..سيدتي"

ببالدالنفي.ادورواأختوتمصمالفادورهإأضني

..زامالجوابفثيمفم.إ.لا:فقاعع-فتحتواوبتدأتينممنقم؟يبينفيداوبيستتفيع3يفالنيونسيهء

النيبيهم.لابنهوهإلمرهالفالصغرالسغففو!صعدتحزينونهإد..عيوندفيألا-تم

".!.حسمبيا"كبرت.ةإ13

ينامانيريدآنشغالهفيوظل..لا:قلتلعبعيهبطتاحنين."إلطرريئتاىوخطوه

!..ينامفلاجهالزجلهذه:قلتصعدتوكلما.الوسلدبةعلىرأسه.يحطانن7قد

..عمتلدونمايوماستوني..اليمينعلى،الليمونسىلمتباعقد

"؟للمملما"-الفؤادويسألإ!شعوربلاكأننى..دوختني..الديوني!سددانءايهلكن

،الصباحاتىوعندماتعجبهلشست:ؤلتهبطتوعندما،رمادعيونهفييسير

إ..إصباهمبلاسبعومالعيالرأهي..أميرفصلحبي،حدادفيءايهوتموحه

:ماتالححانببقوةالذهم.أبوهمفقيرفصاحبيانااما..سيممتضب..بثإأءسعوةوثفتم

العنقءلىلفدالحبثب،واعدهيوكلعإ"!...غه":تتبوهب

...وراسع..الوحيدعطهيناالتبيتسماءبلاتنهيدف

.انتهاء.بلابكلؤهاوزوجه..
الخبروتننتر!الامانئبق!اإنىىلكنايكممهىاعلانءاىلطرةوحط

.رتينالصغارقتلقد"ليأ!الائيقعطرلثيكونلواودفكمالشفاهورديةطفلةعن

غثاءدونماوماتبا،!طورالهبمهيةهيوثم1تفاثإوجوواألممدودمحمهتة

".إا.حسنء)ىوعينهادووامامهوافئبكالصباحتطلالرضاوبسمة

ادوركنحاملهنااهبواتيالصتييهيهأليدوفي

ثمعوربلاهباننهيالعصيرمضيضلصاهلتي

"لعوتمايام(ميمب-(".إ.إدوخدنتي..سيدتهف-ا!ليموضفمضتضلهبا-ة-

وابتسما،علانالىرنا

..الجدارعلىعيو؟"لاخيرالعشاء-03.حزينهحزينةببسمة

الجدارءاىوعينهعمرهيظللوود/5/...91فيالاهرامجريدةالجدرانالفتىوءلم

...نهارلهدعدؤلم"ألناعن":الجدران.وساءل

،نإودقدآليوم..المساء.ثيوابتماعادقد..ألاعلاتبسوسإاما."يهبدكإك

شتيدذعيند؟معبدأوءلىحلوتينهملمتينالميانموءام..الحعفيرهاليدفيالايموثبومى)تي

الاطيانصاحبيا،سيدبييا.."مرتينالحعفاروقي..للهببيمحالمديتةوميتية

والقصور.ود؟عب،امهمعيونفيالعيونوسفم...النيونولمعة

حديقتكفيشابالشعرالوليد.ا!.يفيعالذيوظا"

!ي
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ك!ه555!ينبم!ءههبنهنب5555

نسيت،لاننيسأدعىا!هءإ!5-لص1ينط!قلو-زشرعتها..
دحله.لو

..آدسفهلاقو-الثصجر

وانتهىالمساءفوقهاحل...والان..زرعتهااًننىتقول

..الممل حفلهاكانبالا؟سرولدليكانلو

...شعرهلمثطبنصففرحت...شلتهاالعروسطرحةحصاتشيخوختيفيسألتوملهمنكطاما

..المكانتغادرأمدامهاواوشكت...وبيتهازوجهاهناكضمهاالانفيحديقتك!قواهافنىآلذيتفجعان

دقرشهااشترتلوماذا..إاستراحفالي..اختنازوحتوالعرقوالهزالالشحو!تر ...لم
11حم.

..منىلاختهاصاوبدسترتهافاننيانكسرالذيوطهري5

:!اناامالهااشترلماكنن1و الشجرلاعرس

..الكلامتكمللم!والكنبوالحموانالسريرسوى..ظلالهافيالبناتلىاعب

دهلواشترتالنقودلقطعةالقتروحههالمنولم..اشنكتفما..لاحلهنغرلستهاةزو .......هركل

.شتسيرمضتقدالطريقوؤي.إ.صحضب!انتهيتقد:ليوةات

،والترامالزحاموحولهاوأ!!، أخبرتهاعندمايقتكحديرانتهيت

إ.تطير.إانتكاد..بعينهاوفرحةالسريرفاشتريانتهويكنتكم"العنبتكعيبةترىاما

ذهب!من؟بحبتعنقدت5

خاطركلاجلاعينيكلا،يم.!.زرعتهاالذيانا3

الاءمحلفار!-7إ"حالناتعرفينأتا..الزماتل*نماألثمارلاكلتوزننالتبونغسمي

وغمغمت:بكتإ..صددلهاالذيانا

تحبنيبانيكفي"..الحلالاكلاللهمعاذفانني

الفطلرساعةالصباحفيلاطفالتجمع،(أخيياسواك)بؤايس!..نمتعندمانموتلقد

يأكلالعيونفييزأللاكانالحزنحفلهاكانبالام!احضانهافيكبرت

..الصغاربخيرأنتهىزواجهايديعلىغصونهاحعتوفر

..انتهىابوهم..سترتهافانني.....بعدهااطيقفلا

منالدموععيونه،لينهم.الكيماخوهمما.....والاخران(لهمومسوى".....ثمنللا

..جمارلهسيعوابالامسىعدىالىادا،لكنلرامهالمسيلىيحر..سيدىلا

مسمهمهعيونهاوأمهميدىفيول-راشتغلاودوانبى

..نعيورلاكانها؟هالعملباكملهعمرارعيتهافقد

!..لهاكلنا"الكبيرألاخقال!عروسواصبحت،نمتوأبنتيالعنبكرمةيالهقولب

"العيللليأكلءاىجانبكاظلبان

الاصابعحزينةيدامدت.إ.بالثمبابزلتمااننيوحد"ثيه

انكسارفيالرغيفتقطعإ!لبعضهمالناس-6...ألودالحلحظةتجىءلواودفبم

..انتظارفيالصغارلهاوحىا!جانبكاموتان

الكبيرابنهاالىتطإعتحديقتهتكنولن

بينهمالرغيفيقطعرأته...شعرهامشطبنصفوسرحت،(حديقتيليست

..الطعاميوزعوحيدبجيبهاقرشاتحسست...الجدارعلىعيونهتزلولم...

سبعهابانوادركت..هاعيوبكت..ه

امسماتما..ماشيهتعودانتم!تتطيعفبيتهاالجدارعلىوعينهعمريظللويو

:وقالرأسهوهز

.!لضالبلحولالهآلنم،تبمعهاوكثيرةع!لجصمالضثوى12"ف!اندةهناكليس!ت"

واجمينالعيالكانإ!بدايتمدانتظيعول..شدهموكنارةخطو..ولسار

..بينهمامبيرالاخكان.الحسغيرهواختهاأخيرهبنظرةيلقىانأرادوعندما

..سكنحزنهاوكانحلوىبعضلياحضري:لهاقالتالحديقهعلى

الطعامتقطعكلنت...المساءفيالعنببكرمةوأى

.إ.حسمنعلىوعينهل.عداها..،راجميعألاشياءهذهتبيع..إلجدأرحافةفوقيطلفرعا

بة.مقلتاهاالدصوعوتكتم،يورعهكأنما

المئعيمرهـههرمجاهدمجلاهـعيداالمساءفيأعودعندماتقولوغمغمت:لهيقول
الصغيرهوتسأل".ا!.معكقلبي"

!مممم!مر!م!هنبحنتءهنتب
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!!يرسفئ!زيرجمينلمهـ!برءكاض

!غ!صاض!!س!-عب!لو-

فيمندورالدكورشرحهاكماالحديثةالطريقةعلىالعر.بالشعرالعزيزعبدملكآلناقدةللشاعرةمقالالادابمن)يوليه(تموزعمدفي

تلكاماملوجه"جهاوضعتنيوبذلك."(لجد)دالميزانفي"كتابهثنابدلاوكان.الحربالشعرالمتعلقةالعروضيةالمشكلاتبمضيفيهكبحث

دهشتالذيالامر.بها؟لا،مانهـ؟ويىةوحمل!نتيالحديرثة(لطرإقةايجابيةنتيجةالى؟لرجزبحرعن3للأمهافيانتوتلاءلهامناقشتهامن

(ر(ئهبشأناساسبااختللأفا!لمدور(لد؟ءورمعاخافلانيكثيراله،الموسيقيةعئاصرهافىاقرب"مفاعيلن"اننجدومكلىا"تقولحيث

مجالالىتربتانبعدالار(ءاهدهدؤ-فيكأمناقنضةكلنليبدولا،انتكافةمن"مشعلن"آلاصلية؟لتفبلة(لى،والاركازالكم-يثمن

ملك.اهـهـة/دعاى-؟لابواباو?من-اأظ!:-قهذاومثل"..رهاالاعترافيجبانه؟رئولرلك،3لتقليديةزحافاتها

بعيد\نشوطافطعقدالعربيالعروض.)*ونالحرالشعرحركةبظ"ورفيبعداثرلهيكونودراسةبحتنجعدشاعرةعن،ص!رعئدماالحكم

هؤاتلاحقانتستطيعجادةمتأنيةدراسةتواكبهانيجبا!خطورميذا!.تبريراويحسبونهبا!تعليليقنعونانهمزعمتالذيناولثك

فهل3،سليماوضعاالثبانالشعر(ءامامالمشكلةوتضعا!سريعأظطورا"نفسيرفيجهد.منبذلتهماكلينقصبانه؟لناقدةتجزم(لذيالزعم

تلاحقانلدراسانهيمكنوهل،اأوضعهذاالمشكلةمئدورتور3الدوضعالثوريةمرحلتنافيخطرامروانه،الرجزبحرفي؟لجدهـةآأظوآهر

السريع؟المنطورهذاقدالجديدةالظواهرلتلكالحماسانويبمو.الراهنةالتجديدية

بالعناصرالخليلمعرفةمنآدومعرفةالىيطمحبانهالدكتور)ضرحالتعليلانالواضحفمن-السليمالمنطقانساهاصننىآلناقدة.جرف

تكونالتيالعناصرماهيبسمالانهبل،العربيالئعرفيالموسيفكأيمكنظاهرةهـراتالمشانتشارمثلا،التبريرعنكبير؟(ختلافايختلفامر

؟لممكنمنفيكون؟خرىونسباوضاعفيتجتمعانيمكتوءـللأ،(لوزنالظواهرانالىبهذااشرلست.تبررانيمكنلاولكنهاتعللان

وضحقدالخليلبانالباحثويعمرف.جد؟.دةاوزانعلىالشعرءتابةانابينآناريدولكني،ا"خصر(تانششارتوازيالجديمهالرجزية

تفعيلاتالىبيتكلانقساموهى(لعربي؟لثم!عرفياساسيةحقيقةلا؟لهكما،المرورجوازئلظاهرةيعطيلافالهوجيهابهام"ماالتمليل

اليومالى(مكنتاءلجالىوصلقدوانه،متجاودةاوءتساوبةاصابمرضاليسالزحافبانجزمتكنتواذا.*سوارخلفيحجزها

وحصسرالعربيالشعراتابروزنفيالعملية"الناجيمنءليهاالاعتمادموسيقيةصرورةالشعراءعلىاملتهطبيعيتطورهووانماالرجزتفعيلة

فهو،طموحه.نرضيلا-يبدوفيماالنتائجهذهانالا-لها3اوزانهكما-الشعرلان-لملزحافتبريرانهاالضرورةهذهمنافهـملمفلألي

وعناصرهالعربيالمتتمعربحقيقةلاتبصرناالخليل!وانينان.بفرريقصدلا؟لشعرموسيقىفيو(لتجديد،فقطموسيقىليس-معلومهو

الشعرعنامرعلى)هعلم؟لضليلانيقررذلكمنواكثر.الموسي!ية،للتعبيرجديم!افاقفتحشيء،لقبلمنهالمقصودولكن،لذاته

المقطع.وهيالكلاموحد"ءلىولاالمحقيقيةوقفربمااأث!(لكامنةقدراتهواستئفاد،بلائ!وللشاعرتسمح

واأضىالدءتورعقلءلىسصلط!التيالكبرئ(لداهبةهووالمقطعذلكتأثرفينظرتولما.؟لقدبيمالموسميقيالثمكلطريقهافي

يعوكوا!.العربالىبرظن(جلها*نءفيوالم،باعجوبةمها(لخليل-جاالرجزعلى؟سماعهمإمرنو؟بان1ءللشعرنصحت(لمعاليعلى"لتطور

؟اءلاءكوصوة؟لمقطمالإصلى(فطو!ءوإ؟"؟لور(ننالشعراوزانعتشيئاوهن،(لمجموعالوتدمن؟كبر!طبيعتهااومريبةالهـلمةلان"..القديم

نجعنفامت(لتىالصعور"سعاب1ايخأحىو.لرجع.ايوناناحؤمانحوء(ىتئسجيلانتصلح(لحروفدليلةخاصة،لماتالىالشعراءسيممرثم

كغاب-نعدم!أوالاول:أمر،ن؟لى؟لم!اطعنظامإلىو(لموصولالعرلطالالمداءعب"طاقلالهبمشت!نونولهذا،(وتادمنكلهامكونهشعريةجملةفي

لكتابه،1صلبفب()(:(رورعاتلمسماغ9إلقصبر*(لصائبةلحروةء1)1،"يشعرونلاوهم

رووءال!أنالىلفطن!-؟؟ءخلإت-زء!هةب-ذلكءإى،نجبغيو!جباترهيوتا!طالظاهرةفيتبحثالتبم(لجبة؟لنظوةعده

كحركةلمحوقه.دوضعالمذئاصحرهـالصامتمعنكور؟لقصرغالصائتة100-ور
الثوببةلمرحلتنابالنسبةالهامهلموصومحاتهذهحولمئامساتناتطبعن

؟)ء"،لةلمنظرخدع(أيرو-ر؟كلمعنهـث"اسرعوهذ!.*للا!"لاماءكأطمااذاصم01.؟ا
-.7.كانتولا،السليمبالمئطقاصطدمتلمور.كالتولا.هنةلر

المعروءكة*نثو،ص"بال!(عدخمو:5الد(دكر؟لىلاارلد،انا-العربية.تطوراتهانتائعتتعقللماذ(؟لثورة

"إئةالمكثنكلبغفلوأنرز9ألملأصو"ى"ء(نألىالتعرازنوزنبهاأتى

ولكنبئ-".خبلحلهداعالملالدههو-كلنظو،س،؟ثؤو.غدحه؟لالض!لهى!-!اما!يمئدور(لدكتورار!وصلالاتىبالئتائحتمامامقتئعةملكوهلسيدة

حسباربا((؟لعين)،هعجم؟و؟ط-ص!حبالخايق(ناقوقن1ار؟رتأثمرعنلنظريتهجيداتطبيقايعدمقالهامنرجزء.العروضيةابحلاله

وقواعدها-التهمةهذهبمثل-لتهملذيلىالرجوووليسا!رولىمش!ارجارتطبيقهوالجزءهذاولعل،العرببىالشعرهوسيقىفيو*رمحاز(مم

يأضباوجدناهلماذلكولولا-الحركةلاهميةتمامامدررانهعلىتدننافيبمقالهالدكتورلأمماعرضاللذينالبيتينبعدالنظريةلتلكالثايي

موسيقىيناقشونالذينالقلائلمنانيعنيتقولوهي"المجلة"مجلة

الل!تحروفصتبدلاالصاشةورالحرواصطلاحلدكهورليسنعمل"ا)!

المامتة.الحروفتقابلها،الحركداو.الادابمئالسادسالعدد"الحرلشحر1منوعروضنلأرك*"1ء
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التفعيلةهذهانيقولفانهالحديتاللغوىاما.النقديةدر؟ساتهمعليهاللسحنوجودولا،قصيرينمقطعينيكونالذيالثقيلالسبببمصطلح

وواضح"مغلقمقطع+مفتوح!يلمقطع+قصرمقطع)ءةمنمكونةالخليلانعلىيدلناالذي(لمصطلحهذا"المفرويبالوتد"او،فيه

ومنه،اللغةءلمفيخطرلهقد.يكونفقط(صطلاحياختلافهذاان؟رنناليةالحركةالىألاولالمقطعبهاينتهيالتيبالسكون؟لاحساسيتخطى

في(لعروقيالمعوللان-الاطلالىعلىالخطرهنالهليسالعروض"لمفيالىنالسا3تخطبموهيالحقيقةهذهوتبدو.الثانيالمقطعتكونالتي

بذلكنحسلا"فعولىن)نسمععندماونحن،الموسيقيالاحساسعلىوانكرهماالخليلبهمااتىاللذيرنالوزنينفيالقصيربالمقطعالاحساس

بالوتدتسمىالتيالومدةفييذوببانهنحسوانما،القصيرالمقطعفامملات"و"فا،لاتنمفايمل""والمقتضبالمضارع"وفماالاخفش

.المجموع."مستعلنمفعولاتمستفعلن":المنمرفيايضاتبروكما"مستعلن

تم!زاييههايميزولمالمقاطعبينخلطالخليلانهذامنيبدوقدمتطرفاجزءاتكون(لحركةبانالواضحألاحساسيثدوالثلاثةالبحوروفي

يمكنالثلاثةالمقاطعتلكانالمرهفةباذنهادررانهالحقولكن،دقيقاذلكفيالسببوسئعلم-مستظلمةغيرانهااي-صوتيةوحدةمن

موسيقي.اضطر؟بايدونالعربيالشعرفيالاخرمحلاحد!ايحلان.قليلبعد

فيوالسبب-العربيالعروضقوانين؟هممنقانونالحقيقةوهزهالصاءةكأالحرولىفيهاتغلبالعربيةاللغةانفهوالثانيالامر؟ما

ىبساوي؟لمقاطعتفكمناينطق!ستغرقهالذيالزمنانهوببدوفيماهذاانالخطيللاح"ولهؤا،السكوناي-الوقف-عادةسمعهايقع(لتي

نطاهـاصنعالخايلاننجنبينهذ؟رونبة؟لاخربا،ورلمحعالنطقزروعإبماداوعلىالباحثيأحذثم."والسكناتالحركاتفييقعانماالتتابع

عروفه.قوامحدمعالانسجامتمامومنسجماالعربيباث!عرخاصامقطعياهؤ(انزاعمافاصلةاووتداوسببمنجز،احرفل3عدواانهمالعرب

تظهرقلماالتيالبسيطةالاخطاءبعونىيرتملالقانونذلكقنهذاومعتكونالحركةكانتاذ(لانهصحيحةوحدةالى"الىتقطيع")لايرجعالفهم

البحرفياربعةاومفتوحةطويلةمقاطعثلاثةتواليفمثلا،التطبيقفيمنجزفياإكونوانما،مستقلالهلاوجود،لساكنفانقص.بىامقطمحا

والاخرالشطر،بين،الشطرتفصيلاتبينالزمنيالتناسبعلى/قضياحستالخليلاذنكانت؟ذالانه،القضيتينبينواضحوالتناقض.مقطم

القالر.عبدطدكتود"عامينبهلى)،قصيدةمنالاخيرالبيتلكذمثال!زلهيالاحساسلهذاالفروريةفالنتيجةمكناقوالسا"لرركالتبتتابع

السط:انحدثالذيولكن.منفصلينشيئينواءتبارها،السكونعنالحركة

اقصارالحياةمنخلسات:وآتماضبينوقصارانااووتداوسببمنجزءاامحتبرتهاولكنوخدهابالحركةتهتملماذنه

مماالاولى(لتفعيلةزمنمنيزيد"نا،را،صا"المقاظعةخمنواليثموالسكناتالحركاتفييقعالتتابعانللخليليلوحفكيف،فاصلة

واضحبشكلمعا!اويضيعالاخرىالتفعيلاتزمنعلىتجوريجعلها)1(؟وفاصلاتواوتادااسبابالتكونوالسكناتالمحركاتهذءبينيجمع

:تقولحيثطوقانلفدوى"انتطرني"قصيدةفيفيهركماالشعرفيليستلانها-"القصيرالمقطع"الحركةالخليلاهمللقد

المجهوله2اغوارنافيثوى-بالحبالمقدسايمانناهواصبحتاذاالاالكيانهؤالهاإكون،ولامستقله،،سيقبميان3ذاتالعروي

نفسبهصنعالثانيالملشطراولفي"وا،في،واء)المقاطعفوجودفيبالحركاتيهتملممفالخليلاذن.فاصلةاووتداوسىبمنجزءا

ومع.الشطرينبينارتناسبعلىوقضىالسابقالىبيتةيماصتعهموليقىكيان!ص،تبباكماالسكناتومنمنهااذنهصنعتوانما،ذاتها

المتنبيهوجوبمع-العربي؟لعروضلاتعيبالاخطاءهذهمثلفانذلىفيعلىيدلنالمالخليلبانوالقول.البحورلينتجخاصبنطاميتتابع

علىالعروضيةالجوازاتهذهمثلالىبعمدونقلمااثعراعلان-اليهابقال؟نينبغيوما،العلممنهينفرتعميماقطعاوهيالكلوموحدة

(لموسيقى.حسابهذا؟نوالواقع-مستقلا-فقط-(لقصيرالمقطعءلى!دلنالمانه!و

لانه"المقطع"اسمهشبئايعرفلمالخليلبانجدلاسهمغاذا6وصا"لتاو،صامتساكنصوتالى4اضافهعخدوجوره،فقدإووطءا

التيالئتائجهيفمامقاطعمنيرتكونالعربيالشع(نء)ى،نمطويلاومقطعا،الاولىالحالةفيمغلقمقطعمنجزءاوبصبح،طوإل

وهل؟ال!هـيتاللغة،قهتففه31اندعدالمقاطعنظاممعرفةءاى-رتتالصبب))باسمالخليل)سميهما؟لمقطعينهذيرلمنوءلا،الثازءكأفيمفتوحا

العربي؟(لعروضفيالمزعومالنقصالنتائجهذءعوةتمنالرابمالنوعالتسهسةهذءتحترئدرجانويمك!،"اخةيؤطا

منبدلامقاظ!لى1(لعربيال!ضصعر؟بيات-أو؟لد-المستشرقصاـلى.بركونوفيلد.،1بالمزدوجا)اتور3الد،شميهالذيوهوالعربيةمقاطع

قباو\فقددلك،ومعالعربعلماءا)قدما?نصئعكماللاتلؤمهائى،!،ث!إاالسببالماسم.نحتالعربيةمقاطعءنانواع!للاثةؤهـعرفالخليل

مناز"اوض!ناهبص!ماواعتقد،فميلاتالى؟لتعرارمرب-،و!كننما/4لبكه(!اطعكلتغيرهمعادمجهفقدير(لظءالمقطعاء(((الخ!ف

ا!مرببىالشعراوز؟ننقل"اوالد)ءانمخدور،لد،!نورمعفولانأر!كل4-ةو(لفاص،والمفروقىالمجموعالوتدو!او"(لمركببالمقطع"نسمبهان

نقلهاانه!وبقالانماانبغيولكن،المقاطع(لىوالسكناتالمحرىتمنهـنمكونةتفببلةمثلا"فمولنأ)"نيقولفالخلإل-ىو(لكبمالمصغرى

ولم.(لحديثبءقسيمهاالمظطعالىو(لفاصلأتوالاوتادالاسبابمنتتكونانهااطلاقا.لقلولم،خةيفسبب+"مركبم!طع"مجموعدو

الخصلالصسرفةفي(لمقاطعنظاميجدوومولمثصيئاالمستشرقونيصنعهـوألاخيرالتهـوينوهدا"ساكن+حركة+هـساءنحرلمننين"من

ديلايقاع.بسبعرونا!بانهمنفسمهالباحثو،ه!رف،العرببىلىلشعرا"يسيقيةا،ثرسيةالعروضتهبولعل.والسكئاتالحركاتتتابريمبرضاسبالذي

هوكما-الكمي؟لشعرلان،بالكمولابلايرقاعيبصرونالمازلمهمافولواناانتقولىاتياالمغلوطةالقضيةهدهءنولةاهـةهي"غالباالادهرإة"

.فييضتلفبهللنطقىقيمنمنالمقطعمايتطلبهعاىمؤسس-ءمروفانحقاالعجبوالكن-والس!!اتالحركاتتتارععدمبنىالعروض

العربيالشعرانشادعندلانحسىونحن.ةكالطويلةعنهالقصيرةالمقاطعيبنونوهامسلمكحقائقالدارسينعقولىالىالثائعة؟لاخطاءهذءتتسلل

63!!ثبابزكريات،،1/)للديههور،العروضعنومقالا؟الجديدالميزأنفى!راجع"ا"

22صوجدتها""."المرلة"مجلةمنمارسعددننمندرر
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شيءفيالزحالىيدخلولا"ذلكبعدوقوله"يزولىفلايثبتلانهوالمقطع.الزمني(لفرلىيميزهاقصيرةو؟خرى!يلةمقدءبتتابع

عناءالبحثنفسهعلى"لوفر-"خامةالالسبابفييدخلو(نماا!وتادمنالمستشرقونكانذا1وسمخلموسيقيكيانلهليسسابقاقلناكماالقصر

بتعبير"المجموعالوتد"هيالموسيقيةالنواةهذهاليست.والنجرببءلىلايقومهذ(قبولهمفانتفعيلات(لىالعربيالشعرتقمبيمقبلوا

يستقملمسىاذاالوتدهذاانربهعبدابنكلامومعنى،يهك(لظأيهااوصللتي1الراسخةبالئتيجةاعترقو(انماومم،واضحاساس

الاركازهوالسبببانالباحثيجيبفهناذلكيحدثلماذااما.الشعرلانلا،العربيالشعرجوهروهيانكارهالايستطيعونلانهمالخليل

البحركموجوليل"):القيسءامريبيتوإقطع،الطويلالمقطععلىقع1الو.؟لتفعيلاتتلكالىهدتهمالتيهيمقاطعهم

هكذا..ليعتلىالهمومدانواعءلى:سدولهارخى
...الموشيقية.وعناصرهالعربيالشعربحقيقةيبصرنالمالمقاطعفنظاماذن

01بخ!.ثا.ابثب!.01.إبثبث!ابث.إبب(صدرهكماالخليلطريقةعلىالحكمهذااصدرالباحثانتذكرناواذا

)11.11ب91ب؟لدكورولكنتعقدا(مامناتزدادالمشكلةفانالمستشرقينطريقةءلى

."والايقاعالوزنبيناساسيةتفرقة"علىتقومبنظريةلحلهايتقدم

للببت،الموسببقيةالنواةهي"-ب"الوحدةان(لباحثويلاحط!اصوتيةظاهرةترددلى1وبالايقاع،التفعيلاتكمالىبالوزنويقصد

،القصيرةالتفعيلةفيالاصلبمآلارتكازيقعمنهاالطويل(لمقطعوعلىنظريئءيبداانههذامنوواضح.ااضسبمحددةمسافاتمئعنيةعلى

عفىاخرارتكازوجودهوواحدفارقمع،الطوبلةالتفعيلةفيوكذلكوتوأيد،والتجد،!الاخشراعحمىغمرةفي،لكنهالتفعيلاتبنطاممعترفا

.رفرقوهكذا.الاولىمناضعفالمدكعياكأتلك(خرفيالطوبلالمقطعا!لحاس1يمغةفييبحثانيرففي"بالعاكية"النظريات

يمنسى(نيسننطعلمانهويثدو-ثافويوارتكازاصليارتكائربين؟لباحثانقساممعرفةفيالاساسيالسببهوالذيالاحساسهذا،بالايقاع

قهصيرايكونانيمكنهالذيللمقطعفرمزالعربالعووضيينقواعدبهقام!مدماويرى.منمجاوبةاوشساويةتفعيلاتالىالعربيالبيت

.بنسىانعليهيجبوكان"."بالع!مةالزحافلقو؟ءدوفقاطوركلااومنلالمكونالعربيلشعر1فيوسيقى41(خترر"انتجريبيةابحاثمن

وجوديفضلجعلتهفقد،(لجديدةنظرنجنهينسىءوهو(لقواعدتلكتماما؟لنواة")تفعبوركلفيمايسميهضاعاذأيكونوانما"الوزنجهة

الثاني،في"وا"والمقطعالاولالشطرفي"خا،جل،!نإءالمقاطعساط!ؤا-العرجماالثعرفيت!تكونالنوإةهذءانيقولوهو"(لموسيظلية

الموشقية.الو(ةمقاطعمعالارعازجثمنتماماتتساوىلمهاطع1وهذه.الارتكازيقعالطوإلالمقطعوعلىمتجاوبينقصيرومقطعطويلمقطعمن

التفعيلةاو"لهـلمةاصواتاحدعلى9!!؟3ضغط*ماءـوو؟!رتكازللصبببخبلوانما"الفريدالعقدصاحبقولالى(لباحثرجعولو

المقطععلىالانشادعندنضغطنحنةهلالاخرىالاصواتعنبهيتميزوتد!لورررتجلوانما،اخرىويسقطمرةفيثيتيضمطربلانهسبب

انالمعلومومن؟لمقاطع1بقياو"لن"اقطعاعنيميزءضغطا"لى!!

المةلق،ومنهناءلىالمقطعاوضحمنهيكونالمقوح؟لطويلالمقطععلىالاركازكله!*،سي***كلسب

نشطرالاولى1فىهـرثكازاقوىتقر!ما!كون"خاإ)ا،قطععلىآلارتكازفان*

.....-؟

عوسيعىعلىاكفيفيالمقاطعهذءمثلخطرالباحتإفضلف!بف4زورم!رابدأر

أنكلونيمكنالمقاطعإنك(نتقول(لتيالعروضيةالقاعدةاجلمنالبيت4

تلكفيالارفكازلوقوعتعرضهواداخثىانهويبدو؟طو!لةاوقصيرة4!رو

علىلائععلمقطعلمفبلمآداتكالمقاهم!بةتلكالمثمكلةممقلزعمهلرقهصطدعخلسممش!كلةايقاطعممر..فىضسمم!

..ء..."
راينا-كماواكبرادقثكلةفيووقوعمث!لةمنتخأصوهو.ازنكاز*ايإ"ضآمص

ءليها-آلارتكازانكارتعلبيلاما،مم"نالمقاطعتلكحذفءاوازتعليللان

آسنقراروشعور،لالنفسواءةدادثقةمنآلاحكامدعثه.اطد!فىدما:"آلعرديللشاعر
يم!دعممدور(لدك!ورو..الممرعرهودهذا-معلاعليهالكرمر.وهو

فيتتكونتلكلواتهانفيقول،تماماالحكمبموصوعوالاحاطةالكامل

.ؤليببنمتجاورينقصيرومقطعطوبلمقطعءن"اطلاقا"(ا.ربيالثمعر!ة

مضظك"شوفيقولمثلفي(دخبببحر!يآدنواةهذهتقعين1اذندناكهالخطيب!سف

تلكعاىلالحتويانقرىكماوالثالثةالاولىوالتفصيلتان-"مرقدءجفاه

لهالامعنىلمزعومة1النواةهدهاننؤولانهذابعدلنايحقالا-الهواةبر

."اطلاقا"

انهويقول!!؟كابالنبرالارتكازيسمىانيسابراهيموالدكتور:لبنانيتانليرتانالثمن

عادةيميلبلغتهينطقحنوالمرء"اعضاء-النطقجميعفينننعاط"

الس!معفياوضحبارزاليجعلهكلمةكلمنخاصمقطععلىالضغطالى

لقصير1للمقطعرمزبالعلامة-مارسعدد،(المجلة)\جع6ر"ا"بم!حديثاصسلر

للارتكازاوالعلامة،الاصليللارتكاز11والعلاعةللطويل-والعلامة

.الثانويحعع!بر!سعسعععم
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*حساسفان"محا*ل!اما"فاعلن"تساويبانهانحسوانمامغلقا"النبرنسميهآلني.موالضفطوهط،الكلمةمقدءمنغيرءمن

ويظهر.لمقطعهاالخاصةبالمميزاتكبيراارتباطامرتبطبموسيقيتهاالنبراعتنأرءفيمندورالدكورمعاساسيااخنلافايقنلفولكنه

علىيقضياللبمالحروهـالصامتةالتقاءفيواضحاالفرقهذاتصدقكلماالقصيرةالمقاطععلىتصدلىمحددةقوانينلهالغويةظامرة

فيتساوي""لرجلشرب"فالجملةالنحتلغكفي"الوزن"خاصيةعلىالطوهـلة*لايكون*ركلارانمنمورالدكتوريعتبربينماالطويلةعلى

هـولوله!ول!*.جليزيةنظيرتهااما"فعلنفعلن"العربية*تنظاهرةرجوع-يعرفهكماو*يقاع-2*يقاعيولدالليهووانه

مقطع"بانهبينهامنألاخيريتقيزالمقاطعمنعدداتساويفهيالظاهرةهذءانوواضح،لنسبمحددةزمنيةمسالاتعلىماصوتية

وهذا".واحدلينوحرلىصامت!حرولىاربعةعلىيحتوي"نحتيالذبماالبيتفيفلئنظر،ءليهالمرمحرالمقطعفيتتمثلالسعرفي

فياماوديمستننيسكيكرونلغةفيالجارفالسيلتدفقيتدفقالنحتوللايضاح،المقاطعتلكبينتفصلالنيالمسافاتتلكلهرىبهاستشهد

ا"قواعدمئهيتقومولابهيمتبرلا*هميةةليلفالهعدنانلغةبالعلامةالمولسيقيةالنواةبهتئتهيالذيوهو"عليهالمرتكرللمقطعنرمز

النحتعنيجزئهماالباحثفيهايجدبجبثالفنىمنالعربيةواوزانبالعلامة-الباحثرايفي-عليهالمرتكرغيرالطويلوللمقطع"و))

كانتولو*لسنةسا"لرفيمالضارعهالاتجدانكحتى...والتريهبعليهيقعمماالمقطعكاناذاالعلامةهذهلحتنفطةوضعمع"،"

تقسمانتستطيعالموسيقيةوالاذن".3"*صلساية:هكذا"-"بالعلامةالقصيروللمقطع،اضعفارتكاز

الممنى،يفهملمولوالمقاطعهنمجاميعالىسماعهبمرردالعربيالبلام1-ا-و،،إ-و-ا-و-،0001-و-و-،!-و،1و،،!-و،1--

ءلىالموشبقيةالاثنتسمعهاكماالمجاميعتلكتنطبقالغالبولهيلي*يقاعابرازمهمةلحملالذيالمقطعانزرىالرسمهذاومن

ءمناهالالفهمعربةجملةموسبقيةاذنثواس؟سمعظذا،هاتالكلمعير،واخرطويلمفطعلممصيرمفطعبعدالاولالنطربراأليالبإت

مجموعةكل،المقاطعمنمجاميعالىيقسمهاان*حباننمالب!ياشطاع،!مرواخرطورلمفالعبمدثم،دصبرومفطعطوطيمنمفطعبنبعدثم

نا.شبينهذامن.2الجملةهذ.كلعاتاحدىالحقيقةةكاهىتمفمبرلنضنبعدثممصيرمقطعبعدلأليالثانيالشطروقي

هوفالمهم*طروعلىشكلةلايكورالقصيربالمقطعالخليلاهتمامعدموافحاويبدو.فصيرلنمفطعينبعدئم،دصبروم!عطعطوبلينمفطعئبعد

فيالمقطعوليسالمقاطعمنغيرهمعالمقطعهذابضعهالذي"زن41")ولزداد،النسبمحددةزمنيةمسا!اتعلىلاتودالظاهرةانهذامن

نبهوحد-كرملىأزخات!للا.!المربيةاللغةلوء915!-"1"الاخرىالظاهرةبينلفصلالتنالمساماتالىنظرنالوفعقداالمشكاة

متفرتة.مقالاتفىوالاشتقا:النحتلفاتبإتالتفريقاهميماالىالعقادالمسافاتهدهوعلافة،الاضعفالارتكازلحملالذيالمقطعوهي

لمربية1اللفة113س!"2"الاضعفالارتكازمسألةانوالواكلارئيسيةااوالاولىالظاهرةبمسامات

اب!لراهيم1-اللغوبةالاحوات1"ك!113ديلالوثرالذيللمقطعيمكنانهيئاانبعداطلافا!لهاهذه.لاممنى

قي"خا"كالمقطعالاخرىالمفاطعمناقوىارلكازايحملانالايفاع

وثانوياساسيار.لكازبينالتفريقانلناتببنهذاومن."ارض))

تعلعا:*رابئذ.ضخمةعلميةغلطة

نقولاوالعربيالشمرفيالاريكازاهميةنلغيانناهذاممنىهلولكن

أعملا)سمساآصواهمتسالموصسيعةوطسعتهاالمقاطعنوعفياثانةعنلذلمفوالاولى

الاحصالارهاال!يتللمس!ب!عسيرياسعدمها.الايعاعمنحالباء

لار!الانشقافى،ولغاتالنحتلغاتبينبالتفرمةالاهنمامضرورةالىاولامننبه

ولط.-م
كبيرةدرجةاللغةعلمفوانينبلغتومهما-كلماتفيداخلةاومفردة

دونمالغةعلىاعمىلطيبقاتطبقالاربحتمانها!مولوالهالمموممن

العربيلل!ثاعر:الىالئعرقسمواالاوروبيونكانواذا-دهاالاصيدةالممبزاتمراعاة

الشعريحشرانالضروريمنفليس،ومقطعي،وارتكازي،كمى

يتميزاللغاتيلكفيالمقطعكانواذا،الانواعهذ.منواحدفيالعربي

منخالانهاو،لايحملاواركازالحملانهاو،فصراوطويلبانه

العيسىدورنو!،العفات0هذمعظمبينيجمعبانهالعربببةهـ!لنمببزدانهالارتكاز

المقاطعمنبغير.مجنمعااما-موسيقيةاهميةلهليس-منفرداسفهو

الثعرفيتظهرموسيقيةاهميةله"وزنا"الحالةهذهفييكونفهو

لبنأليةليرات3الثمنبينالنرفىاما"وزني،)فرر"كلالب"و"كنب"ببنفالفرو.بخاصة

بنلانحسانناذلكوممنى.مفطعيفرفىفهو"،+دثهمحأ*3

مقطعثمقصيرمقطعثممفتوحطوبلمقطعمنلنكون"كاتب"

حديثاصلراللغويةالاصواتكابمز79،89صلاا"

مايريننتجاوز.فانناقلناكمااساسالاختلافط1هذانمع(،12)

بمرضانهقليللعدولرى،يقودنااينلى1لنرىمندورال!دكتورلرأى

.الرأيهذامعيتناتضرايا
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مسم!""ميمعلىفلارمماز،بلاركازمطلقالهاعلاقةلاالظاهرةهذءانموسيقيالايحسشعرهمفلانألل!كوح!ظالمقطعايوفينأخذ(ما،ذاته

اشرنااللهيالتناقضييظهروهنا."مسامير"ميمعلى؟لاركازشلايزيدوامراك.النحتلغاتق3في(لامروهكذا،ذاتهفيبالمقطعبالاور-ولا؟لا

حينالطويلفي؟لمقطععلىلايقع.الا؟لارتهـارانالباحثقولفيسابقااليه(لعربية،اللغةطبيعةمعبشقتفعيلاتمنالعربيالشعراتكونالخليل

ميدانتركنافاذا،قص!مقطعوميايعبوقوعمكلييمترلىهناانهالرادوالراكها،خاعيوزنمنهالكللغوقيمشتقات*هيمافالتفعبلملات

علىالارتكازانوجمنا(لشعرفيالزعمهذاصدلىمقدارلنرى؟للفةعلملهفيمةلاوحدهالعددولكن،عددوالكم.و(حدآنفيوالايقاعللكل

وزن(5باننحسوبدونهالاحيانبمعرفيضرورياالقصرالمقطعنصفهعن!رماونحن،معيناترتببااوخاصةهيئةاتخذأ:األأموسيها

مثلا:بشاربيتفيهداويبمو،لايستقيمالتفرقةكونهناومن،حسابنافيالايقاعادخلناقدنكونبهؤا

"لصوتحسنوديك:دجاجاتعثرلها.وجودلهاليسلمشكلةوخلقا،متصدبنلنسيئينتفريقاقاعرأ"أد؟بمش

نغيراندون(لتفعيلةفيالزائدالمقطعادخالالىننتهيوبهذالنايقدموجعلته،وامثاله"اوالدا)ضللتالتيء!ا!..ةى؟حوهذء

للشطرخاصةقراءةءلينايفرضهناوالباحث.شيئاالزمنيكمهارونولا،مختلغةمقاطعمنالبيتمالرويهحصرعخدلعفلى--.-طرلمكأ.

الاذنلان(لفرضهنانرلحض-انجداء-ونرن."؟ا))المقطعبعقصيرنعود(لعربيالشعرفي(لابقاعطببعهولادر؟ر،ا،رو(ع!ن4و؟،ة!بؤصرءا

كيهاكمطر!فاوانالكاملبحرمنشطراستسمعانهامبلمنلالخمنوسنجد؟الزحا!ميهيدخلولاالولدلتبتلم:ء:هـكأ.،ا؟نف،ت

فيصانبهتافلاذنااخرىناجةوءنناجةمنهذا.زائدمصيرمعطعيميزوو-ا(لذيالجزءالفيلةمنيشغلالولدلائ:-تأير.-،أ:برواب

الازمنةمقساو/ة.نفعيلاتهـهناكوالايقاعالكمبينالربطضرورةالىسبقمعالملضيعوبدونهالو!ه،ءعلبمهواوسيقياطز!ا3ا؟او/?لآخ!!

متفاعلين""متل؟لاخرىمحلو(حدةنضعانيمكنفلاهذاودعالموزونالنثرعنعرالثيميزال!يوما:اصرىمرةءالهوس،إقىأ!ضؤ؟

أمن"انتفعيلةازمنةبيننسويانهوفقطالسفليس-"مفاعلتن"وطر،قةوما":ثالثةمرةونسأله.الانشاد:!ينريب.كأكلدوباله

نحافطانذلكنمالاهمبل،الشطرتفعيلاتبافيوازمنة"مىالحسبالانهماالخليليجيبولنالمرةهذهيجيبلنودهنه؟"الانثاد

وبتقصر"فتفاعلن"(لبيتهذ(فيهي؟لتيالتفعيلةكيانعلىايضاحينواما.الههراخرالىالعربيةالاذنفيستظلإلانشادقةطر(ن

معيكونوبهذا"من"المقطععلىالارتكانرسيبرزفيها"آ"المقطععليهالمرتكروغيرالمرتكروالمقطع"41،ر-ءقيةا:-(ةا")حكالةعننسألهما

القصيرةالمةاطعالادنتخطتاداحتىمجموعاوتداقبلهالقصيرالم!ع(لوتدلاصطلاحسرقةالموسيقيةا)نو؟ة"ا)فورءاى!ء!جب-:اق!انهما

تفعيلةبوجوداحست"المزدوج"او"مى"المغلقالمقطعالىووصلتالشعرفيالايقاعلادر؟كغرجاءطريقةالارتكازووومو(لارلكاز6المجموع

فيالشطرورنوبصبغ،"مفاعلتن،)هيالتفعيلاتبافيعنغريبةالانثادظبيعةايضاحعبء؟ريسهيم4اررالدكتورعنهماولحمل"العربي

الزمنيئ؟لزيادة؟نحينفي-"مستفعلنمتفاءلنمفاعلتن"الحالةهذهواعطاء،الوزنفيالتفعيلاتمراعاة":امورنلاتةؤيفيلخصا

زمنبيننسويوبذلكقليلا"را"المقطعبتطوبلتعوضانلمكنهذهواهما"الموسيقيةا!.كأمةومراعاة،؟لضغطءنحقهالنبر

لكي،التفعيلةهذءبعدالخفيفوالسكوتالازمنةبزيادةولوالىخفعيلنينوالتتر،الننعربينفراءةلفرقالذيهولانهذآالنغصلاتمراعاةهوالامور

ميلاحظةمع.طبيعيةبصورةالانجرةالتفعيلةسماعالاذننستأنفومن-معالمهاتبرزا!فيالمقاطععلىالارلكازلستخبعرا!يرةعيلاتوآلاحساس

لروىحدتولوكالنابغةلنتاعربالنسبةكيبرعيبالتقصيرذلكانبقطعهان(لشعرمت،دمننطلبانهذامعنىوليم-الااماعتولدهئا

منهمواحداانلاحظتفماالمنشدينمنكثيرمنالبيتسمعتولقد-!ناجملايقرأانمنبدلالفصلاتورقرأبة،ر*لمه()ورقيءاى/ةصلمل؟15باسانه

نلك.القصيربعمليه/ولومالمنبورةالمقاطععلىالارلكاز،نراهـءنانووطءد"وانما،معنىلهـ،

الذي(1نيامصحبى(ذالاحلام(من"بثرشطرالمثانيوالساهد.النفعبلاتب!/-رز(!!!بماو(لمقاطعرط!"محتها

السمععلىولفيلناببانه11بدفعلاحساسا1"ازا?الباحثلصيءلهماوقيا!-احتبهمااستشه!!اللؤلملمثافينعرضووذ؟دمحد

ناعلىذلكمنليستدلالخاصاحساسهعيناإفرض؟يضاوهناالنابغةبيتوالاول،ا)جدو!ةثواءدد

حقيقةلاإضاحإكفر!انلا/ملأنمنطقعلىبنيتفد"العروضمواءد،)مزودكيونجرز؟دذاعجللان:مغتدياورائحمية؟لامن"

علىالضارل2و!-ت"المتداخلة؟!ركجةوعناصرءالمسعرالاحساسدونالاول1!شطرءلى11أ))القصر(اةطعدةز،1/ة-رو!و

هذ(نبو.دفسرفهو"احرالىمقطعمنالارتكازسمو"مسالةلازأ،(نفسنانجداننا))وموداها"قىمادل9"؟!قبامد(دةالزطفىلانر؟ى

((نلاء،سيالاسالارلكاؤلعمللذي1المقطعبان(لشطرثم؟&م!لةهدهدىالاساسى(لضعريالارنثازهو11ال))عهىار.لهاز

!مكنفبلهطوللاخرمعطعهناكو!بر،نقصيرءلالمكناىمغلقم!طعإلاحسةسدوق(لاولالشطرعلى"أا)ا!ةصير(لمقطمالز/(دة(*اكا.ربأي

ونحن."التعادل"بعملةالقيامامتعولهذاالارلكازاليه)سموان*لجاهمايجهمعتمشبااكالى(1آل"المةءوحا(طولل((قطعنقه.ر

ولانبواوثقلايفيهوريسمسعساغالشطراننقولا.لضا-(نجد(ء-."اليهاثرناالؤيا!لغوي

العربيةالاذنمنسانجقا11قررناماعلىالاهذارأينافينستندعندماالمفتوح؟لطوللالمقطعتقصيرهوالظاهرةاوالاتجاء.هذا

هووهذا،ذانهفيبالمقطعلابالوزنالاحساسالىتميل؟لموسيقية"بتقعيرمفتيح"ومسمير""مثلفيالسابقالمقطعاكىالارتكازيغادره

)"تفاعلعمليةنسميهانيمكنبماق،متيلاذنفان(لشطرهذافيماحدثنقولونحن.السابقالمقطعالى(لأركازغادرهماالننين"فا"و"سا)ء

صمعت"فعولنمفاعبلن"مفاهلينالقديمالتنظيممنفبدلاجديد"ل!ط!ماتنظيمابراهيما!هصوا(فناءالاثادفصلالعرموسبقىراجع!ا"-إ

من:بتكون"أ"(لمقطعزادانبعداخر-.
؟نيس.

لاعلاتن!علاتنفعلاتناوزانحولى!مقالهاننالبىخيرووزينالىملكاليدةأشارل!*

بينياموص!لامئذهـامنلاء."الحرلشعر1
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*-ء!لمأل!روكا،
*فكير؟العربية*ذنعلىغريباليس،لجديد(لتنظيماووالتفاعل

رئر؟قعيربمقطعمنتهيةتفعيلةفيهاتدخلالتيالبحورفيوبخاصةبهمحوم
بتفاعل،ابقيامالىتميلالاننفان"مستعلنفا*ت"مثلبحوكة؟ي

التفعلة؟انهذافي؟لسيبولعل"مفاعبتنفاعلن"منيتكونجديد

المنتهيةئبمنالسممعفيوايقاعاوتميزاوضوحااشدساكنبمقطعالمنتهية

.*:شوفيلذصيدةوالمنشدمتحركبمقطع
السعورهشهواتهلحي)ادار(*لا

يرهشرهائخه؟(لحقيقةهذهيدرك.ذهبفضةفهي..الحبيبكأسهاحف

،ءبوضوخ

بحب!ا!دش!للماءبتقنيآلعحو؟مقالفيماجاءوهوالثانيالتطبيقعناما.ا!ولىالتطبيقعنهذا

با!رموعلثاربيهيفسلأفي"معاعيلنأ)انتشارفين"الحرالشعراوز؟نحول"ملدالسيدة

بىشبيم..بالاماك..بال-ب:.النابغةبيتحالةفيرايناهماكيرحد(لىيشبهفهوالرجزبحر

وار2!حألا!اديزرخش:(لتفعيلةمعلا1-لأتلمالمهزجتفعيلةانوجدت(نبعد-ترىوالشاعرة

يدب.ن!ك!!)فير!ل:عمليةالايىمفاعيلنالىشةملن.نحوبل))ان-"مخفع!ن))المزحفة

أ!مراءا!امةاىبئفي:."مستفعلن(!صليةا!تفعياةكمالىظفيةءرةنعودبحيت/ممواة!

"والاخاءالسلام"حمامة:فيكلامالمنطقبمالخللبينلاالانيالسرالاوجهانالبننطيعانيواوفح

السيوففيحهاصطمط:التفعيلةكمالىالرجوعهيالتعويضعمليةمنالغايةكاتاذالأ)الشاعرة

!اصألرا-راقها:تطلبولماذا-نفسهاالاصليةالتفعيلةالىمباشرةلانرجعفلماذاالاصلية

.وادساجل-"ا!اطمنقارها؟الشاعرةكلامعلىيردالا!رنتراضهذا..".؟الغرسةالولسلةهذءسنها

والحو!...الحبالهاور!:لعهدلمساحرىبوسايليمالهمعحديدهيعيلهوجوده!االمعويص

اادبابىاغاسها،جنبا"مفاعيلن"استخدمتانهااساسهامنهناحجتهامايهدمولكن

ر!انل؟يانردمش:"جوادذكرى"فصيدتهافي"مشنفعلن"الاصليةالتفعيلةمعبخبالى

..تناضل؟ومن؟لمن؟:تقولحيث

**ئدالالممجس!ميفي..لاجوادجرحيالجرح

والرغيف...واللام..الجب:.النقمقلبيفي...ياجوادجرحيالجرح

01الهزيلالجريمةوقمر.4زحافاتكلمناقر!"مفادلن"لانتحكمالتفصلت!نمن.كلفيور!ؤكأ

ي!بالحر..بالدمصلطح،(لهمادسس!ج"معاعيل"و"مس!معل"معاطعلحصىددكوبعد

النخيلعاى/مصلوبألدربفىممز!؟انهاوتجدالارفكاراتلاحصاءايضاتقومانوبعد-كميامتساويان

السوداءالحاقذةبالاشعةيغمر؟انهذءالاحصاءنظريةعلىبئاءويمكن،اليهاالتقديدية"مستؤء(نلم)

سمراءلففلةحمحمة"ارتكازانمنهماوبكلكمياتساويهمالانها"بفاعالن9)"فعولن"نسنبدلى

انتشاءياققدامالالهاتركى:فعلكما"بمغاعلنا)"متفاءلن"و"لفاعلاؤئ)ا"مسغؤملن؟))وكذلك

للمساءترفخص!تهاتزلولم؟خليطالىا!وزانتستحيلودهـلك.النابعةبتفيءخدورا!ءمور1

،عالمفلبيتهاعودةدرتكس!تر:في-"!خلنا؟و"إدلس!لىا،الئعاعر.لحسثاشور"دحاج!رز""حنافر

الشغوفالدللو..لامها:(دجديدةالافكار؟!.(1دحاجالت)9!ذهنفه!(نلى*طيعصشأءالتعرترمرة

:!وحربلايخاتارسمزر؟فكرةلا؟رفضيواخا.؟بهو؟لاضافةعروصالىخطو،روضرور،كأءفي-بة

..والنهار..الدمجدارتبني*فيلميئة1؟لمقاطعنجعضعلى،(الار؟نكاز))و1((ا!ت؟ورت")و1،،1!لإمادا!))

..بريعههادئةمثلهاعينوالف؟كامابهاونتفع،وغبرها(لافكارهذهأق!ستغلارجوودكنى،ا!بيت

الخطسهبحيرةتغمرها4العروضنظاملقلمبنظرياتمنهانخلقأننحا؟لىاندونذلكمكن1

التتارلسنابكتدوسها4الخلو*ضطرابمنا!كثيرمانسببخقدشمشكا،لافحل،دمرلي1

يسكرونالذينالحمرالتترلما،الحاطئهإ*فبر؟!"أ

الاطفال.جماجماقدآحهم؟بمناقنسةنفضلهاعلىإلعزكزعبدطكالباحثةالشامحرةاشكرو؟فرا

يرجدودتالذينالتتر4شيءالثناء!لكن،بذلنمه(لذىإلجهدوالثنا?لمىبهرحبوا!مفافي

رفمقالخوريدمشقالحسالىحسنعبداللهالقاهرة......

الرجالاعي!يلمحورلو؟احرسىءوالحمبمه

الحرباررءتثتهمنلنتركللمررضدراستهافينغهيامنهجاالباحثةتطبئأ،("

.اصرىلفرعسة
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*-ء!لمأل!روكا،
*فكير؟العربية*ذنعلىغريباليس،لجديد(لتنظيماووالتفاعل

رئر؟قعيربمقطعمنتهيةتفعيلةفيهاتدخلالتيالبحورفيوبخاصةبهمحوم
بتفاعل،ابقيامالىتميلالاننفان"مستعلنفا*ت"مثلبحوكة؟ي

التفعلة؟انهذافي؟لسيبولعل"مفاعبتنفاعلن"منيتكونجديد

المنتهيةئبمنالسممعفيوايقاعاوتميزاوضوحااشدساكنبمقطعالمنتهية

.*:شوفيلذصيدةوالمنشدمتحركبمقطع
السعورهشهواتهلحي)ادار(*لا

يرهشرهائخه؟(لحقيقةهذهيدرك.ذهبفضةفهي..الحبيبكأسهاحف

،ءبوضوخ

بحب!ا!دش!للماءبتقنيآلعحو؟مقالفيماجاءوهوالثانيالتطبيقعناما.ا!ولىالتطبيقعنهذا

با!رموعلثاربيهيفسلأفي"معاعيلنأ)انتشارفين"الحرالشعراوز؟نحول"ملدالسيدة

بىشبيم..بالاماك..بال-ب:.النابغةبيتحالةفيرايناهماكيرحد(لىيشبهفهوالرجزبحر

وار2!حألا!اديزرخش:(لتفعيلةمعلا1-لأتلمالمهزجتفعيلةانوجدت(نبعد-ترىوالشاعرة

يدب.ن!ك!!)فير!ل:عمليةالايىمفاعيلنالىشةملن.نحوبل))ان-"مخفع!ن))المزحفة

أ!مراءا!امةاىبئفي:."مستفعلن(!صليةا!تفعياةكمالىظفيةءرةنعودبحيت/ممواة!

"والاخاءالسلام"حمامة:فيكلامالمنطقبمالخللبينلاالانيالسرالاوجهانالبننطيعانيواوفح

السيوففيحهاصطمط:التفعيلةكمالىالرجوعهيالتعويضعمليةمنالغايةكاتاذالأ)الشاعرة

!اصألرا-راقها:تطلبولماذا-نفسهاالاصليةالتفعيلةالىمباشرةلانرجعفلماذاالاصلية

.وادساجل-"ا!اطمنقارها؟الشاعرةكلامعلىيردالا!رنتراضهذا..".؟الغرسةالولسلةهذءسنها

والحو!...الحبالهاور!:لعهدلمساحرىبوسايليمالهمعحديدهيعيلهوجوده!االمعويص

اادبابىاغاسها،جنبا"مفاعيلن"استخدمتانهااساسهامنهناحجتهامايهدمولكن

ر!انل؟يانردمش:"جوادذكرى"فصيدتهافي"مشنفعلن"الاصليةالتفعيلةمعبخبالى

..تناضل؟ومن؟لمن؟:تقولحيث

**ئدالالممجس!ميفي..لاجوادجرحيالجرح

والرغيف...واللام..الجب:.النقمقلبيفي...ياجوادجرحيالجرح

01الهزيلالجريمةوقمر.4زحافاتكلمناقر!"مفادلن"لانتحكمالتفصلت!نمن.كلفيور!ؤكأ

ي!بالحر..بالدمصلطح،(لهمادسس!ج"معاعيل"و"مس!معل"معاطعلحصىددكوبعد

النخيلعاى/مصلوبألدربفىممز!؟انهاوتجدالارفكاراتلاحصاءايضاتقومانوبعد-كميامتساويان

السوداءالحاقذةبالاشعةيغمر؟انهذءالاحصاءنظريةعلىبئاءويمكن،اليهاالتقديدية"مستؤء(نلم)

سمراءلففلةحمحمة"ارتكازانمنهماوبكلكمياتساويهمالانها"بفاعالن9)"فعولن"نسنبدلى

انتشاءياققدامالالهاتركى:فعلكما"بمغاعلنا)"متفاءلن"و"لفاعلاؤئ)ا"مسغؤملن؟))وكذلك

للمساءترفخص!تهاتزلولم؟خليطالىا!وزانتستحيلودهـلك.النابعةبتفيءخدورا!ءمور1

،عالمفلبيتهاعودةدرتكس!تر:في-"!خلنا؟و"إدلس!لىا،الئعاعر.لحسثاشور"دحاج!رز""حنافر

الشغوفالدللو..لامها:(دجديدةالافكار؟!.(1دحاجالت)9!ذهنفه!(نلى*طيعصشأءالتعرترمرة

:!وحربلايخاتارسمزر؟فكرةلا؟رفضيواخا.؟بهو؟لاضافةعروصالىخطو،روضرور،كأءفي-بة

..والنهار..الدمجدارتبني*فيلميئة1؟لمقاطعنجعضعلى،(الار؟نكاز))و1((ا!ت؟ورت")و1،،1!لإمادا!))

..بريعههادئةمثلهاعينوالف؟كامابهاونتفع،وغبرها(لافكارهذهأق!ستغلارجوودكنى،ا!بيت

الخطسهبحيرةتغمرها4العروضنظاملقلمبنظرياتمنهانخلقأننحا؟لىاندونذلكمكن1

التتارلسنابكتدوسها4الخلو*ضطرابمنا!كثيرمانسببخقدشمشكا،لافحل،دمرلي1

يسكرونالذينالحمرالتترلما،الحاطئهإ*فبر؟!"أ

الاطفال.جماجماقدآحهم؟بمناقنسةنفضلهاعلىإلعزكزعبدطكالباحثةالشامحرةاشكرو؟فرا

يرجدودتالذينالتتر4شيءالثناء!لكن،بذلنمه(لذىإلجهدوالثنا?لمىبهرحبوا!مفافي

رفمقالخوريدمشقالحسالىحسنعبداللهالقاهرة......

الرجالاعي!يلمحورلو؟احرسىءوالحمبمه

الحرباررءتثتهمنلنتركللمررضدراستهافينغهيامنهجاالباحثةتطبئأ،("

.اصرىلفرعسة
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رفاباهـكز!ك!
بالشرورالالهيدرها"الاعراه...لاخوف-ا-

بالحمام..المحرقبالشبق".ا/لضباب:رطوبةفيالرياحوتعول...جشون.فترتيبين!ولدت

المخيفالملوثسجننافيتزللما"القلاعالمزيقةآلسفائنيالشط1في"سكونفىومت-

رغيفعنتبحث"والجياعالعطاشماتم"لمكونفيا!وتأزالما

العظامنثيرة!ياكل"
.لىلامفيالمساءيضمهاقدو"

تنامفلاالرعبنقرهاواعين"-2-
-6-

والظلامالدخانجزا.ئرالشطفي،مسأكنلاألثصطلمحي"عيونتراوكهاء!قشي

.السلاملاتعرف.لاخيامالقرأرنازفة..لاهه

ألضطوىا-الهشيمةالمباحةوالجثثالسحابيهملهارةحر3أئبخر".الجفونهـ:روهو

ثطالشطعلىالميتكالح!دفالذئابفهاكهوفيتجوس"والمنونالفرأغسد!،ت

السلامفلاتعر.الغراب.بفرخ"...والدوارالمرهقبروالف

.للملأنامالخلاءىا!فتوحةأدحاملةوالاذرعكالظلالتمرمثهص-رأذم"الدمارفيإلابعادقةغار

وألوئاموالحببالسرابتقتات"..ألقرونقذكأفي

وإلاثاموالتشريدوالعقمالزمالفيا!رمالسقرمنوقيتمي"القر+ونمناسمتسحقها..تدولعها

.السلاملاتعرفل1ماتزالثطفى..."حدأدإ:ق!نمخالبهاتت،ث

الدجممفىالاحلامالمزروعةمواطنيالاولتستعفر"إلسوادإورششثنياتهامدئو!ي

والحطامالوباءمولطنبالصللأهالفولاذتسمتغفر"السنوقالسنونتقيئه

لاىم1في،الاغوارفي..وا!أر.الالهلوثهامعابد"الزقاقتفترشلزوجة

...والجحيموالاعصابواليبس-5-اذاقامنتنةطينيةجداولا

.السلامفلاتعر..واطنى..إلثجونزوألملالالعياءضفافيها

الغزاهيسومها،مواطني-يم-
-7-

والمخاروالنحاسالليل،روودرة الغى/البارهبةصى
قبور-بلا-الموتىعواطني1..0

الدموع..نا،محدلةمناالشفارمسغوبةجحافل(الالهتستغفرجاثيةمد.ئن

غري!هحيرهاضبهننىفىاوغقألبذاراتلفت..أسميموتخطفتبالصلادالفولاذتسنغفر

.....،..ودارثخن5داركلفيوهومتالجباهألفاغرةالطعينةلي،،رؤس

والجموعالجصوعوحوليئر!مر..مفاصابفيتحزجحافل.أصنار"قلفيتشتض..وباإ"رؤند

تدورمجهدةالوريد..الحياةفيالراحةزسآله

..الضلوععنمزقاشلائهاعنتبحتالوليدوالحلمالمزارمجهولةمقابرعنتبحث

والعصورالعصوروتنطوي...ابثيدورةا،خنوواخباجروالثو!.العنادافل!ؤظلامهافيتنام

ب)فيعماتزالالجموعوحولي.والترابألهواءتلوثالدروبفيلايزالفالوت

تدور.."مجهدالقبابضارعةكسيحةموأطنيئ.والضياعالجحودتةولر

ادورأزللى!الحتاديذلهااوالجياعالعطاشوموكب

الصدووالهريئةالجثثبينأ!عيم،بالصلاهذلاالفوتستغفر%والشروبألاعصاببءةذب

المغيبضراعةاوردتيفيءحمل%:ان،5فيتهتفأ.يلوبيزللما

لاتثورالثورةكأننياالبحاكأمدىفيإلمغامرونايهايا))أ-!أ-

دهورمنامتقدنئيى%التخومالمشدوهةالجزرفي"الخرلبالتواطىءعفنمن

المرامدوامةفيألدهرازال(ولنأالنجوم-شرفةالمراودونايهايا"متاهفيتقلعسفاعلن

ذراععنبحث!
العريروالقمر"اتجاهبلاالريحقهاتسو

المضاعبعضيعنالكبيرالمذهبسجشافيتزللما"..العبابدلاميةابحرفي

النشور.وعدعنإوالسعيرالجليدخيامهاقوافل\)صديقمرفأعنلولبهافيتسألى

قبور-بلا-الموتىكومفيسالشعورمسيخةذلهلةواعين"طليقملجأعن

اـلحسنظاكربروتالستورهتيكةعنابرفيتبحث"هريقلادم،فيهالاحقادلاسورة
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!عبن*يرء*برمهـيرء**!ى-مي*?بربر*?م!**برح!ءبرء***ءم!،مم*-بر**صء
40-

!5-5-صثلأ.ولؤ
لم

*؟
م* "+ممه

لفقا-وا!ص!صعل!عالل
بر،،*ميكلي*،،حهى،،،سهـكلهي*كي،كلي*س!ى**كليكلي،،،،ميكلهي؟

"السعراء..عالى"

وانسحبتاختيونهضت.واحمراراعرقايتصببوجههاورايتقدفالامدفاء،وفلاللومضنمرنحوعلىحياتيسئمتقدانا

ليليذقنعلىفربت.ناد.ننيثم،الحجرةبابخىئائرةبخطواتسديعيوحزن،فراوةاشداصبحتوعيونهم،الدفءمنأكذهمفرغت

فصفقتهالبابمنودلفتالثانيةالحجرةحىاخيوراءانسحنتثمامامتسبحهلاميةواشباح،امسيةكلوفي،صذاحكلفيقلبييغتالى

فوىيديفعقدتنحويواستدارتالنافذةاغلقتثمخلفياختيامتئبةنفسيراخلميفتتقوقعتعودثمابداالمنطفنتينالمعتمتينعيني

"؟ماذاس"..صدريوفي..فرقاارتجفالصيفببافيفي..المتعبضميريمنجانبوفي

"احداتحترمولاوسافلصفيقانت-"وبينبيني.المقبفيالدائمالهمبعرفىجسدييتصبباثتلءلميالي

شيئاصنعتقدربما:باحتمالقتلتهصدريم!فيماشيءواففجرفانذلكافعللوود2و..فيبموانوباكسرهااخاهـانابعادالاخرين

حنقةفيوتساءلت..سيماوجودكتاكلالتيالاخريئعيونعنتبتعدعندمااحتمالاايمريصبح؟لامر

يكفهر:ووجههابحدةفقالت"أذلكتعتقدينهل"-واخش،تقممتلوبينهميهصرونياناخاف..شيءكلمنوت!ريك

"؟سارتررواياتمنروايةالحياةانتعتقدهل-"اكئابياغزوانفيهاحاولتمرةمنما..بمكانياحتفظعندماالعيون

نفسكالت..بذلكسارترماشانولكنوصفيقالاملااكونقد-"قدهيالىانظرانقناضوبقلبيخيبةنفسيفيو،دتالاوخوفي

"إ!ذلكانكارتستطيعينولابهتعجبينواشقلبغيضىكائنداخليفيانفصللقد..بلاهةفيوابتسمالمرتجفتين

بانتعترف؟نيجب..حضرتك؟لفلسفةفيدرساتعطينيهل-"وغصةامدودبنمنيارعاءورحتدميءلىيتغذىراح..بوجودء

".فيوجهكالانسانيبصقانهوتستاهلهماحعوانهكلوانكخطا،فعلتهما...حلقبم

بثلاثمنبم!كبرليلى..ايضاليلىرأيمرهوهذ(هل..معنرة-)المضيئةالحجرةب!فتحت...مسرعاودخلتبابنادققت...بالاسى

"*بأخرىاوبصورةيضيرهاذلكانتننقدينةقلالاقلءلىسنواتاركانمنركنفيوديعةانسانةثمةكات..وابتسمتتوقفتثمامامي

...الحمودابعدالىرقيقةانها..بالداخلنحيبهاتسمعالا-"اخرىانسانةهناككانمواجهتهاوفي،المنكورةكالقطةمنكمشةالحجرة

بغي"ايحياءتجرحانتشطيعهذهبوقاخكوانت..مكنومبصوتضنحكناثمراساهمااقرب...اخنيفيهااكتن!فت

كسيرةقطةكمواءمكتومبكاءصوتالداخلمنوتصاعدعيانفيفحمقتوجلست..طريةهث!ةكفااتناوليدجم!ومددت

ذلكإنتصورتانا...يسيءمامنيبدركاناذااعتغر-"اتلملورحتالاخرىالفناةمنبمقعديوافتربت،واخرىلحظةبين

"و.ليلىنسشرمكتومبغيظوجهيفيتحدقانالقالياناختيوعيناالن!بيشعرما

".اخرحرفاتضيفالاويجبوضيعمأنت..اخرس-""..استمرا-):ضاحكاوؤلت

جذبتورائهاومن،الغضبمنيهتزوبسدهاالخارجالىواندفعتكيف%):قشاءلتالعديثمواصلةعن.تماماتاتوقةقدكانتولكنهما

الىواسدرتخلفهاقيددوهوعلمي4فأشفقتوحشيبعنفالحجرةباب"أالحال

ورحتالخارجفيالمنماوجةالهـا"شاتالىزجاجهاخلالانظرالنافنهارضفيودقت..لطيفارداالخجلبماء؟تضرجانشقنانةردت

راييابديتالاني..الثورةهذءكللماذا:نفسيوبينبينياتساكللوارتفعتزرقاوانعينانوانخفضت،قلقادقااخريانقدمانالحجرة

ثبتلولاعتنراستعدادعلىكنتفقدذلكومع.0؟الانسانةهذءفي،(لمنضدةفورباورافىيدايعبثت...وحدقتا...سوداوانعينان

كان..عنعنيعيونهاليماشيئاانغير.ذلكثبتلوفقط..خطيولم..شيئافيهااقرالمفترةعينياماموفتحتهااليومصحيفةوتناولت

والناس:وعجبتاسوولثعاوفيالعيونزرقةفيقائمقويسدثمةاخركهمرةتنظيمها(عدتثمالمائدةاورافىقلبتعندماابحثكلنتعمالر

تساءلتثم...جداجائز.حسن.ثقافةالفنياتاك!رمنيدعونهماساد.المنضدةفاروةبقدميوادقوابتسماصابعيافرؤعورحت

نظرياتوتظللى؟وسنابهنقراهكلامالثقافةهل:نفسيوبينبينيجميلةانت-":باسمافقلت،(ليخيلهكذااو..طويلاالصمت

...؟بصرخهمانعتقدالدوامعلىفيهانمارسجباةهيام؟وقواعد"؟ذلكتدرينهل..ياليلىجدا

غاضبانوظلانالررهةبلاطفوفىتبتمدنسائيةاقدامثمةوكانباردبعرقفأمسصتوقاسيةحادةناريةنظراتوجوديواخنرقت

.الحجرةبابزجاجمنيسقطانكانتبينماافعلماذ(لاادريبرهةووقفت..وجهيفوقيتصبب

مايقربعليهبقيؤدامتحانيكان..ابيالىذهبتايضاوبالاد!ى:نغسيوبينبينيوتساءلتخجلاتذوبليلى

لغ.دراسيلمكتابثمنامنهاطلبانقبلقليلاوترددتاسبوعينءنفوقبرفقومردتيديمددتتلقائيةوبصورة..أأخطأتهل

انيقبمدرسىالعامظوالاصبنافقد..ثببئاالعلمذلكعنالريكنالناعمالشعرذلكجميلهولكم-"جبفنهاعلىالمسارحالن!بخصلات

طوالو/تحدثاليومنهايةفيبهايعودثمخاصةبعربةصباحكلتييلتتكمين!(لالماذ(..هه..الن!بمنالثروةبهذءسعيدةاظنك..ليلىيا
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"اذننصنعينابهثرالتناسليةالاعضاءفييعرفكان..الازياءوعنالنساءعنالدرس

عيناها:ورمعتالكتابدأغلقتطلب؟لىاضطررتافنيالنتيجةوكانتاخرشبمءايفييعر!مما

"؟سؤالا(سألكهل-"وففتيوطالت،كالمذنبابييديبيناففواناالمادةلهذءكتابثمن

"!تأكيدبكل-"ابيينفجرانقبلهامساطبيفكزرت

خمامحيالاجمركزهوزوجها،الزواجوشكعلىافانةهناكأقلو-ء):خوففيفتساءلت"إ!واحدامليمالكادفعلن-"

"؟فىدنعفماذا،لافحيهولكنير(ئعةواخلاقه،جدام!رم"أتدفعلكياذنافعلانعليومادا-،)

انساءلانقبلساعةالصمتولزمتاليمنىركنبمفوقكفيعقدت"لكمابداافعل..لا؟دري-"

هامسا:"؟اصنعانعليوماذالا-"

لم،!ياليلىافصحبم-"منمحنقامغيظااخيصوتواندفع"..وحدكشانكهذا-"

ذلكتقوللنانك؟ولاامسمولكن..اخمناكترليانت..اسمع-)):الحجرةنراوية

..فأمسمت"..؟نسانلاي"؟هه..؟شناذكميصنعكانوماذاالعامطوالتصنعكنتماذا-"

..ووادعومؤدبمحترمانسانهو..احمدخطيبياحبلاانا-لأ)متوجلسمخيفذغرانتابنيوقدالراسخافضذلفيفانسحنت

اقول..بحياتهحياتياربطانلااستطيعانياشعر.لااحبهولكئنيوددت..ماشينااقولانفيرغبةتراودنيالاخرىالحجرةفيساهما

001،1اقابلهلكييدفعوننيوكانوا..مقطاليومجاءقدلانهذلكلكعطفااكعرتكوناناودكنتكم..ابيياقاسانتكم:لابياقولان

عليمفروضانه..ترعننياحلامفييسترسلفهو..القاءاناخافاخر!بطريقةترفضانبامكانككان..القسوةهذهكللماذا...علي

..بعيدزمنمنقولهوردتمالهوقلتولقيته..اخرشيءايمناكثراخوتي-ياجميعاامقتكماننيةاضيفثمجميعالاخوتياشنديرانووددت

هانلبذنبواشعرومخلصنبيلانانأانهمحطئةاممحقةاناهلومخيفقاسسدثمةكان0.يمنعنيكانعيونهمفيماشيئاولكن

في.."احبكلا":لمهفلتساعةمنهيفيفىوالمموجههتذكرتكلما..ويميتهاشفتيعلىالحرو!ويحبمييمنعنيوبىهيب

اننيله(قللملماذاالبدايةهيسألنيفهوقدافاجئهلماننيالحقيقةلييدعوابيكان..امتحانيلا؟ديه!الصباحفيذاهنأكنتوعنمما

؟نني"بصراحةاجيةذلكعند..دوماذلكلييقولكانانهرغماحبهالوقتذلكخىوكنتتلاحقنيوث!واتهوخرجت..الفجريصليوهو

كاملعمرمألةا!ا..نفسيواخدعاخدعكاناريدولالااحبكبيسمةطويقيفيوانااتواصلة!ثواتهذكرتني.0النفسمهموآحرينا

علىوكانواكفهروجههاربدلقد."وتنقضيسنيناو(ياماوليستفترةبأكملهوجوريار؟حتطيبةوبدممواتالزمنمنقنرةحياتي؟كارت

وذلك..شكرنيولكنه..بالفعلابكيكنتفقدانااما..البكاءوشك:طريقيفيامضبمواناوهمهمتباميكلهذلكذكرني...اخرى

الانسانهذاحقفيجريمة.ارعبتباننبماحساسيفييزيدممااقولإن؟ودكنتالمساءوفي."هذهاميتموتانيجبمحان"

مرةذلكاحلالاقمنيطلبولكنهشكرهوكررشكرنيلقد..الوديعواجعله،/احبهاننبملهواقولاحتضنهإن؟ريدكنت؟كيرة؟شياءلابي

نابعدولكنسيخبرهمانهوعشيذلكومع..قصيرةو"لفترةواحدةشعرتاننيغير..الماضيفييفعلكانكماوكنفيظهرييربت

"...الامتحانمنانتهيلالو3انصرفتثمرحييتهفامتنعتبوجوموجهههوفيبظلعينيهفي

منديلي:فناولتهاوغزيرةمتتابعةدموعهاوانسابتالمتعبذهنيسكينةيقتحبمسؤالوالفالليلمنتصفحتىفراشيفوى

ذلك"عنعفيانتستطيعين-"..اليومطوالوتعبيارهافيمنويسخرالنومفيالحادةرغبتيويهدد

ارريولاالانسانذلكاقللمانني...؟لاناصنعانعليماذا-"بلايتماوجمرتفعاهلامياجدارايشنهماشيءعيونهمفيثمةكانانهذلك

ماانالشد..الامرهذافيترىماذا..تأتلملوفاعلةاناكنتماذا.عديدةاشياءقولفيرغبةبنفسي.وكان..توقف

"..خائفة*كأ،

لثفيتقعيانلكاريدولاتماماادكانا..ليلىيااسمعي-"...
ملابرسيارتديتعندمابالحمرةيصرجالامىوجهكان..واليوم

ي،وناطولمدةتفكرىان..احمداقترحهالذىالحل..الامورهذه..
....؟لاعدقاءبعضيعنلابحتوالضياعالقلولحظاتمنلحلةميوذهبت

تفكربناصرافانهناكيكونالا..واحدةحالةفيوايحاليا..
..سليمابالبيتيكنلم..احداالمىعليداخلاو؟سرعتامهاالبابليمتحت

انسانهناككاناذااما..ورائعذميلانسان(حمدانذلك..له
..الشرمةفيتجلسكاقت..الزرقاوينالعينينداتالشقراءهبمغيرها

..الجميعيعرف؟نيجبسيانهواوانت..اخيرافماخبريهم..اضهناركان..ادكأكيتمغاربمضوتسرحالزرعاوانيبعضبهاتحيط

"..اللحظةهذءحتى.تماماموابعلىانكوثقيوكان..الزعور2مضايضاهنا!وكان...طريةلبلابوشجرةصبار

وكمهـحمديحبونكملاتتصورانت..واخوقى..وامي..ابي-":امهانيوقالت،فتحةنصفمفتوحكتاببيدعا

فهم.بةالقاسيةعيونهماواجهاناستطيم.انني.ضديسيثورون"القليلسوىامتحانهاعلىيبقلم..تداكرانها-"

"..المتوص*نة..عيونهماخشلكم.اء..حظااكثرهميعتبروننينتساءلزمناقبالتهاوجلستوسلمتوحييتهاوجههافيابتسمت

يجبفلاانتاما..يزوجهان4فعلإاحمدمنهميرحبمن-"-:لها:قلتثم(حوالناعن

الذيالتوروعلىحياتكتختاريانحقكمن..الصورةبهذءتتعذبيانمنشيذالك(سبباننيفنالطكيد..انسحبانيجب..ليلى-"

..قوقيشجاعةانسانةا!كجانبالى..صغيرةلستفانتيرضيك:متقطعةكسيرةبفراتفقالت"لكيحلوكماتذاكريانيجب..الضيق

جربي.واحدةمرةجربيه.ماتفنقدين.نعيشيانمرةجربي.وجريئةإ"الاخرانتخ!كذلكظننتنيوقداذ؟كرلاانني-"

منحزين..الموتحدالىلاحزينانا.وعلمكثقافتكتمارسيانماذا..قليلااجلسان؟حبفاننياضايقكاكنلمأذا..حسنا-"
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ممااكثرالعيوقكافنتفقد...مخطئاكنتاننينجبر..صرتههـذا(لحقيقة..مواجهةمنويخافون!واطفهمبزيفيعرفونمناجلومناجلك

والوجوهالمونبمئاتمحاصرونبانناالأولىللوهلة.وشعرنا..تصورنابعد..ذلكوقوليتهـلمي..ارجوك..ليلىايضانفسبماجلومن

..الالودشعرهامبميديكفش.كنف!ربتعندماوبالاخعياتوحشةمعلقا،جميعامصيرنا0..مصيركوسيصبحالامتحانبنستنتهينايام

والوجومالحيرةبنا؟ستبدتالعيونووربينمئاتطويلاسرنا..ونهضنا"ذلكتفعليانارجوك،عنكمنااحديتخلىولنواحدةمرةواجهيهم

(للحظةودي...عادا(لصم!فيلايصبحالنياللحظةنلكفياضواءفيتنظرشاحباصفرووجههاندمعانعيناهاصاقةظلت

؟لىسهلااللادبمويصنح..الحقيثةهذ.عليالعيونفيهاتنفقالى..لهلاحدودعميقابهيمياحزنانفوسنافيوتثيرءيونئاتأكلالطريق

ءشىكلنحكيسو!الفدفيانناعلىاتفقنا!قد.ءلذلك..حدابعد..شيءكلينتهيسوفالامتحانمناشهيعندماالغدفي-"

..لمهمابداانسانكلوببفعلوشجاعةبجرأةالغدفي..اضعفولناموتلن..تكلمتلواموتولنممأت!لم

منمرامبونباننانننعراندونبحريةنصر!انحقنامن-"..وحديملكيستكونالامسياتوكل..ملكيصباحكليكونسوف

يادوزية"تفهمينهل.اص!"شيمءكليتغيرسو!الغدكي

..لفهمكانتلوكمارأسهالهزتوربتقواليةرفيقةضغطاتعليهاوضغطتبرفقيدهاعلىمبضت

ا!ضخمالرجسلألىألى!ر.بعلىانسابعةللمرةذهبتايضاواليومفيخفهامجنونةسعادةنفسيو!يفا!زاونزلتوودغهاالمبلخم!ا

لييعوللمزمناويفحصنيمنظارهخلفمنالبمينظرانجافألوجهذيعنمماخجلايتضرجوجههاكانالتيلببلى..ليلى..نذيذحزن

"اجماعديمشغولالمديرالسيدان..انتطر-"فيستكون..شعرهاعلىسعدةباعواماصغرهاالذي؟نا-مسحت

بعد"يأتلمارر-":او.صحيحانهما.لرىوتصنعواحدةانسانةسصبح..اخرىانس!ادةالغد

بعدهافموساكلينساعةاخرونومعييومجلستكلفيوكعادننوفي...هوزيةالعزبزةصديقنياقابلانيجبكانايضااليوم

:وكالجاكتتهوحملعينيهمسحنممنظارهوخلعدفاترهالضخمالرجلباننياعترفانفيجبيحدثانلابدماكانحدثووراننيالحق

(،مبكرااليومانصرفهقدالمديرلتقابلواتأتونغداس))كانتوانالذكاءمنرائعبقدرتتمتعهي..حبهافبمانجراوقعتفد

له:اقولانفيرغبةوراودتنيالثفةثديدةكانتوانبنفسهالاشقوهي..ثيراالغباءندبر

جميعا.لقنلتيورهـنامعيانولووصعاليك..مخاثثونانتم-)سمواءذلكجانبالى.وهي.والحركةالدمخفيفة..بلاخرين

تفعلونؤلماذاجددموظفينالىبحاجةتكونوالماذا..اللحظةهذهفيوحشيتانرقيقتانوشفتان..عميقتانمفترسننانعينانلها..وجميلة

عندماتمامااتراجعكنتاننبمغير"العذابهذاكللماذا...ذلكبناوفي..ايضاليلىومثلمثليالعودخضراء..شيئاانيتهمسعندما

يغمكمونالبافونيئصرفانوبعد.يمسحهماانبعدءلينيهفي؟نظراسلم(نقبلزمناعواطفيوصارعتكعرانفسيقاومتقداننيالواقع

افول(نوبينبينييقفماشيءهناككان..است!لامفيمتئعرينالثىءهيعواطفنااقالحقوفي..الامرذلكمنالنهايةفيمفربالا

..الغضبمناعتقد0.قدمايفارتجفتذلكانيخيلقداو..ذلكنحكمكمانحكمهاننملكولا..عليهالسيطرةلانملكالذيالوحيد

وحدبمرتوقفتوقد.مابسلاحافكركنتاننيوخاصة..الاخرىالاشياء

اتحاهي:فيمشسماالرحلفاستدار
..والعؤابالقلقليانيمنلليلةتستعدوهيالمساءبدايةفيليلىغاثرت

"..ياصغيرىالمشكلةيحللنذلكان-"

..ص!وقلبيوفيغصةحلقيفيوكان.مملاللةبصورةجميعانعرفها،لىقي
مضمتفدكت"؟مادا-":اسألهانوقلمرتفعلصوت،و....

من.بحبيلمونريةاعنرمتانا.فوزيةولقيت..لث،باسىوبنفسيم

...نئبالمكالمتعبالركبخلفطريقيفيمسرعارغبةبيوانا،ورائعةمثيرةبعورةكذلكلياعترفتوهي..زمن

*!*اتبمالعيونمنمميتخوفوبيبذلككلهالعالميعرفانفيحادة

..الغد
ا!انمنتخافولكنهاالجميعيعرفلونفسهافيتودايضاوهيترقننا

وشأحكبمابيياجد؟احبكانتكما:لهواقولابيالىاذهبف........-

ل!ووادن..لاحدا!ول(لاميهانلتعيمرهكلدبموتستحلفنياحديعرلى

ماومابهضقتقدنت3ولمادا..احهلماذاطوبلشفصلله
..اخرىفتاةعنلوزيةحدثت..العيونعنبببدانلتقيانعلإثاكانفقد

لهم:واقولىاعدظنياجمعلوفنتصرففقطاضدقاءمانزالقريبوقتالىوكناتحبنيانهانيقالت

ومضيعونوبائسونطيبونلانكمجدااحبكماننييااعزافي-)،لفوزيةاقولهانمسلياامراكان...ذلكليقالتفلما.ببساطةمعا

بعضفيعنيتتخلونلانكمو؟مقتكمو(خشاكمجدااحبكمانا...مثليقررتقداننيلهافلتعتدماولكئنيلحظاتفاستاءتمساءذاتفاخبرتها

"..بمنفواحبكمباخلاصامقتكم...الاحياناـلاخرىكفهاورمت(بتسمت...يديبينكفهاوضغطت،واخنرت

اصافحبعم!ايديوسلمد،الامرذلكاوضحماشيئااضيفوفد:وتدفقبمنفتهمسوهيذراعيفوق

صديز،راعيبينواخذهبمضهموجهفيوسأبتسمحدهعلىمنهمكد"..ياعزيزي..ياعزيزي-"

السففيش!ننيوامطالاخربعضهموجهفيرأسيوسأهز..0وحرارةهل:دو(مةتدوروبرأسيننسيفيوقلتوفيتفليلاوسرحت

..الاطلاقعلىيديامداندونانصرفثمشديد7؟الناسهماماضطرابنافىمسؤولاننحنهلحيرتن،عنالمسرولانا

الفليظةنظارتهخلفمناليينظرالضخمالموظفالىانمبسوف5!؟اخرشيئاهناكان

له:وسأقود"عمالىفيترتاحزمناهنادوتظلانعينيهافيترتميانغينايكانت

"..المديرارىاناريد-"...عبونههاجمتنافيالاخرينعيونتبدأانالىمخدرداشنمتاععينيها

:الورقعنعينيهيرفعانرونايضانيوسيقول:نعتمراننستطيعالخارجفيولكننا..وابيهاامها،واخنها،اخيها
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غينيهافييينوقداليهستنمب...طويلىزمنمند!ي!لهمأتودنه"...قليلألاثتظر...عدأمشئول(لمدير-"

له:لتفولالسابقةالليلةمندمعبفايا:ثانيةلهولأفول

علىاتزوجهانلااستطيبوانا..أحمدلا(حبانني000بابا-""...واحدةثافيةتأخيروبدونالحالفي؟لمديرارىاتيجب-"

ولن..ابدااحبههلاانا(ما..تحبو!لانكممرضتمو.انتم..الا!رفىحيتيفو!نبمسوفذلكوعندحدينذ(سلاحاوجههفيوتشهر

الذيالوحيدالامرهوذلك..استطيعلا...لا،معهاحياان؟ستطيعيديبمافيبالسلاحاعنثوسلظل...لوجهوجهاالمديرامامنفسياجد

"..احبككمتعرفانت..بابا00عليهارغاميلانستطيعونعينيمنيشعالاصراريجدعندماوخاصةرعبفياليهينظروهو

وسيدقعهاالساكقة*يامفيتفعلكانتمثلماذلكعندتقبلهوقدةمحتداوجههفيسأصرخذلكوعندالمغضبتين

عنه:لينصماصصرهافيهوتظهر.علىانلك(لافضلومن،ومخادعغشاش(نت..سيدي-"

..افهمونبم..(رجوكم..منكم؟كرنفسياعرفولكنني..س"."يوم.كلعليكيترثلون(لذينالمائةهرلاءمنتريدموظفاكم..صقيقتك

عنيميزهماكلبرغماحمداحبلاوانا(خرانساناحياتنفيانعنمبتعدامكتبهعليليجلسيستد*سوهوذلكعندلييقولوقد

"..الاخرين..السلاحمدى

فيحادةرغبةتعتريهماوقدوامهاابوهاوسيجفلحتماذلكستقولى."..فقطخصة؟لواقع-في"

بعدحتى..تتراجعلنولكنها..الصامتالوجوميتملكهبماو،البكاءمجنونبغضبارغمهسوفاننيغيربينهممنانا(كون"لنوبالطبع

وجما.علىوتصفعهاشعرهامنمكتومبغيظالكبرىاختهاتجذبهاانماعملعنيبحثونالبافونوسينصر!؟لخمسةهولاءاختيارعلى

..حتماذلكوستقولتترأجعلناسنانهابينمنالمميفرانبعدخىثمنا..يديجرحقديكونانبعدجيبيالىسلاحبماعيدمعهموانا

عينيهافيكانلقد..نفسيانافشذتلوفيماحتىبذلكوعدتنيلقد...الحقيقةعنلليحث

..زمنا(لنظرتبادلناعندمارايته..امرارمنذلكتعودتكمابمنزلهاموزيةالىاذهبسو!...المساءوفي

نكتمنطلانبالامكانفلشى...كلهبذلكبميعانقومسوفالغدفيمن؟يمروجدولوواباهاوامها..جميعاواخواتهااخوتهااناديزمن

...تفريباوالاعاصيروالقلقالخوفوسطمهمومينونبقىمابعفوسناسأشدهاذلكوعند..افضلذلكيكونفسوفصديقلالهااواقاربها

الزاخرة،المتلاطمةالعمياءاللجةفيفتفرقناتندفعاننخشىوكمذلكوعند..وخوفقلقفيبيتلتصقوهبموستبتسمجانبيلالى

نمارساذفسنانلقىثم..المقيتةالبوتقةتلكفي....وتصهرنابالبشرفيوربماوارتبارحيرةفيالنظريتيادلونوهمللجميعساقىل

رغنة.وبلاتفكيرلونمايعشونه".لعخرية

ونكسمرالناسعنبعيدابامكنتنانحتفطانمنالغدفيبد!لذلك"..ببنونفوزية؟حبنني1-"

الينا.الناسنظرةتتغيروسولى..المغلقةالابوابونفتحا!عيونحدةاشنهفبتيخوفبقاياموقافيسيكونودبظهيوستقول

بعضنانحبسوف...اليدايةفيالفهماساءواالذينيفهمناالغدفي:بالهص

..وطريقنامقياسنافيرغباتناتكونسوفووحريةبعنف."...احيه...ايضاوانا-"

ناملانهو..حياتنافيمضيئابقىالذيالوحيدالشبمءان:ساتمذلكوعنداستمرإنعلىكيدبالتلذلكوسيشجعني

ن(وقاتلمؤسفهولكم...امالنافيمراقبونباننانمحساندونواجيسد(عرفهالذيولكن...حننامصيرهوماادريلستوانا-"

له.ملطيعدلمغدءبانلألانسانيشعرتبدوكيذلكاقوللاانا.ههـنااحبهاوساظلاحيهااننبمهوسرفته

فلت.لوفيماحتى...الغدفيبعضناينجحسوفهذ(اجلمننفسياحميلكبمولكن...وتلعنواتسبواولكبمالدصشةوجوهكمعلى

ليلى.لانتصار(لسعادةعظيماكونفسوفانا"..بناشكوكمومنعيونكممن

وبطريقة...العالمهذامنمامكانوفي...الغدففي..هذاوعلىوقتاي..مناكثربىفوفيبةو!ءتلتصقالجميعسيغاجاذلكوعند

(لاخريئعيونجه1توبداتقدالاقلعلىواحدةانسانةثمةسيكون.مان!قىبانوسافكرممتع؟مرذلكانوسأجداكيربهاوسالتصق،مضى

واحدةانسانةثمةسيكون...لناوتثتصر.وابو(بها،سدودهاوتكسردائسةبانبىملتعقاالانسانيظلان؟جمل.فما..اطولمدةهكذ1

..(لناسوبينبهخها.تكونانتريدها(لتيبالابعاداحتفطتقديلاق!علىساعتئذامهاتبكيوقدادتباطااكمراصبعنا(ننالاكلاناوسيعرف..مرتجفة

خوفدون..خجلوبلابشجاعةبمبونهمتو(جهانعلىقالرةوستكونوجههامنوجهياقربوقدالنهايةفيسششسلمونماسرعانولكنهم

شواجههم00ث-ميء.منكلتعرىانمنخوفودوناعماقهاانتنكشفمنترددرونذلكوسي!نالانحشطممهأعرفلموشرىبمنفافبلهاثم

..ومراخةبجراةصحيحاترا.عماتكشفبدأتلا!هابثقة000شفتيعنشفتاهاستنحثعنمماوبلاخص

..ربما..فربما..بالغدرهيناكلهذلكسيكون

.0خر1يوماالغدكانربماوتكدرهاحيلاشاوتعيترقنناكتي(لعيونح!ةنكسرسوفالغدبخي

أـلنقاشعطاءيوثاهرةالغد!ر.0(لقا"لمةسمودهاسنحطم...والجمودالاسىفيهاوتنشر

--حبناوجهفيالمغلقةالابو؟بتنفتحوسوفالسدودتلككلتزولسوف

مطالع:علىطمعت..المسثقنلنحوالمن!دفعةارادتناوجهفيو؟ملنايأسنا...وكر؟ميتنا

..ورحابة(تساعاتصورنامماكر1-كلونوسوفالابوابهذهتنفتحسوف

و(فللطباعةإفدارالىذلكاخشى..فنتخاذدنعورانأخشى..اخشى؟ننيغير

21922تلفونهـلموتحد

-لتقودابيهالى1ليلىتدهبسوفالغدفيانهالمؤكدمنولكن
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ههأ.كارسسهر-!ر !اهـبعوليم؟

..لاياممثايتعدكانت..نقرتيننفرت

ارتعش!كنتالبابطرقتحينتصوريفافتحياتيتصدينتي

الضلوعفيالغريبوكأصةبقاياكانتألعيونءاىبابهسدكهفاللجل

والرجوعالذهابهواجىكالتالالمنمجدولةحزينةضفا؟ر4

رجعتبانتياقتنعلمت!وري...السوأدمنكئيبةخيمةفلوعىوفي4

..-ساعديبينوانتالابعيدمنأتيت-صديقتي-ومتعبا

لخير؟كلهم..الاصحا!عنماذاللملادلللادالملاددزتقه
....هـيهـ

سفر؟في..امحمودإسيهـانمنايودنتهى

يغيبلاالشقيذلكعساه.(لحفهـ.بابكعندانيضوان

مصرامسياتوأوحشتنيصنياوحتالسنينهذهبعداًراكوأن

ألرفاقملامحفيوالمنفواًن..ا.نفتحينصديقتي

الطريقفيالرفيقاعدملمصديقتي

سؤالبلأتدلن،التيأليدولا

الحالكيفيقولالذيالفمولى*أ4

...لكنني(..رجعتاناأجل

يقرلاالوحيدوخاطرعزيزتيقعدتوماخلعتماالثوب

05النضالمنبقيةهناهاتركتوالعرقالفبلرعنيازلتوما

..تعالليتقولظاتالحنينعندكاريحانقصدتمااول

..لمصرتشدنيظلت.؟أ.عودتييومتبكين

الرضيعطفلناشبقديمامتي

الذموعيجفففمبىختن

..مضتغربتيأحستب!مينعم

ينتصصالمذياعفياراجلوأقلعتاجنتذليابة

والصحفسواهسهرتىشغلكانوما(وانتهتالربحيىهـتهانار. ..لعحه

المملفىالحنناغرفكنتولالنهار.!؟.د ...ابحانحي!

..الاملمنغلالةفيواعذابو،اسىبلالنايىلتنا

ركبتمانذالمصمهـ5أرهبكنتكماا!راحوطفلناشوقناؤنيهاق!نو4

..فرحتكمترينامااالصباحالىيؤنسنا

ظمأبيانبللكلامسيتلقد

حلوالورديقميصكيمامتي

..ليسلمتيمامتي

الشموعلببدلصحاقدالطفل011.الشمعداناتوقدبن

..بدأمابعدفالليلأ!زمان!نيضولبمكأنمترباأرأه

!أللهيارحلت،منذ

"يربكاملالقاهرة(!الظلامفيتعشىأذتيماهخيئكانت

*ممهرحيرحسسير.عههـهـحسيسيهرعهعهـههيرب
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-صص-.+-و!ررام

!؟ه
مدسواشقيحمسسبهرغسسرجمه

لىحمةمق!لى
عممام!ضاكب2بمسحا!شلد

الرئيسي.سندهالانحتىكانواالذين،الحمامات-المفعيالعلدفيالمنشورتنمة-

ميلغانفاقالىشكبلاسيضطرونفانهم!طبعا،نعم-بيلمونالثالثلفصلا

.النقودمن،اليسارالى،المؤخرةفييوجد-"الشعبمراسل"محررغرفة

كفقتتصمغيرنينكلنالقولكدللجماهيرهذالومياوع!دطاينعيلمكنالاهوىقس!انهدخلالهامنتظهرزجاجيةالواحلهاخربدايمينوالى،للدخولباب

رى.الغرفةمنتصففي.اليمينالى(ل!ئطفيباب.التئضيدغرفة

كلأعني،البلدةميالمسؤوليةذاتالمر؟كزكلوان،ادجوهجميعمناليسارالى،المقدمةوفي.وكبوجرائد،باورائمغطاةكبيرةطاولة

.نحررية.افكارذويلقومبهايعهدانيجب،الملديةالحكومة

بجالبالطاولضالندايمئذاتالراسيمنزوج.عالمقعدو!ربهانافنة

الواضحة!الحقيقةهيفينعثع!يةنكيلورهذءانناحتىفلاضربرهااننيب!ليخ،وكنيبةالمظهرلنرةالغرفة.الجصرانبقرب*خرىالكراصبعضي

(.الب!علىنقريسمع)يرى.وممزقةمتسخةالنراعينذاتوالراسيمهترىءو؟دلأ

هطبعةتوجدالوراعوالى،"لتنضيدغرفةفييعملونوهم؟لمنضمون
تفضل.(ينادي)!هه-هوفستاد

(.اليسار،الغلفمنستوكمان(لدكوريدخل).ع!حاتفيص-قة

وتقريراليميئمنبيليخيععر،يكنب،المقعدالىجالسهوفستاد)
حسنا؟.الدكتورهاهو،آه-(اليهيتجه)موفستاد

!هوفستادسيد،فورااطبع-شوكمانالدكور(.يدءفي"لدكور

ائن؟،هذالى4الامرألهل-هوفستاد!-بانالقولينبغي،حسنا-بيلون

مرحى-بيليخ؟كلهقرلأ.لههل-(يكنبوهو)هوفستاد

تأكيد.بكلهذاالىالامرآللقد.فورااطبع-ستوكمانالدكتور.قراتهلقد،نعم-(المقعدعلىالاو!افىيضع)بيليخ

سيد،الحرباعلنتلقد.مايريدونفلهممايريدونههذاكانانأقويايب!والدكتورانترىالا-هوفستاد

!لميخ!.فقعكلمةكلان!ساحقايكنلمانالموتخىفلافرب!قويا-بيليخ-

المدقة.مثد-مثد

اربعصممتلقد.،الادكتوارلةالمولسيإهذابرننقريرسعتوكماعواربييئيالضسبةمنلايتحطمو!؟لاشخاصهؤلاءولبن،نعمسموفسش!

اسلاكن؟اينولكن.قبلمناخرىمقالاتخمساو.ولى

حتى،فربةبعدضربة،نغربسنظلولمكننا!جطصحيح-بيليخ

هناتعال.اسلاكن-(الطناعةغرفةالىقجهاينادي)لحظةانني،الكقريراقراكنتحين،نيبدالقد.محطماكلهالررتنيسقط

الموفوح؟نفسفي؟اء،اخرىمقالاتخمساواربع-هوفشأد.بعيدمنترعدالثورةاسمع

مختلفةاموراتعاليفي،ياعزحمزيابداكلا-ستوكمانالدكور!هن!يسمعأسلاكسئزرءلا7هص-رسشدس(هوفستاد

وكل.المصرلىومسألةالمياهمنشاتحولكلهاتدورولكنهاجدا،هلوع،جباناسلاممسنان-(انخفاضااكرصوتفي)بيليخ

المرةهذهبغيتكستنالولكنك.الرجولةمنشر؟رةايةفيهوليست

يشعربخالمرءصمحيحايكنبهدممثللغختى!عألمولةفلالىضئرخريلثيبعليخأالدكعورتقرررستطبعهل.بالتاكيد

ركاما.اكعاعسقطيصبحخىيديهينفغىانلايستطيعاتسالس!يتين"ان،نعم-هوفستاد

بالتاكي!لايفكر!رصاتسقط.(الطباعةغرفةمنيدخل)اسلاكسن.شيطانيةمضايقتهسعكون-بيلعون

ركاما8(لحماماتهدمفيالدكتورمهما،"لموقفمننستفيدان،الضلحسن،نستطح-هوفست!

الطبقةكلفستكونالدثنورمقشحاتعلىالعمدةيواشلمابئةمث

+لرتعب..ابدا،كل!-هوفستادوا!.و*خرون،جميعاالدورملاكيجمعية-ضدءالدنياالوسطى

تمممختلفثسيءعننتحمثكنالقد،كلا-ستوكمانالدكنورفيلالسهم5اصح!كبارعصيةوكلهويهزمفسوفعليهاواش
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أهذافيقولكفما.المياهعي!فوقأهوفستادسيد،!قر-سيفيمارافي،حسناالاخثرهـ.

فيالاملكلالانلديناانفاعتقدليبالنسبةاما-هوفستاد-فريدانه-هوفستاد

الحقة.الايديفي؟لبلديةشؤونناوضع.ثيرايسرنيهذاان؟كذلكأليس-ستوكمانالدكور

..خطرسيوجدانهاتصور*،باعتدالتقممناواذا-اسلاكسنالىبحاجةالمرءدليس،ومباشر،الوضوحتمامواضحانه-موفستاد

افعلاني!لاامخطرهنلاكانسواءيباليومنسستوكمانالدكورذكيشخصكلانواثقوانا.زبد.لهفي،مخى(حصائيايكون(ن

.ضميريسنيلوفيالحقيقة؟سمأ!علهما.جانبكالىسيقف

.دكور،يؤيدانيجبرجلانت-هوفستاد.ايضاحكيمشخصكلمومفهؤايكونانمل3و-أسلاكسن

اشي،للبلدةحقيقيصديق(لدكنورانلاتتعك،نعم-اسلاكسن.لقريبا!!ووةكل،الحكماءوغيرالحكماءكل-الحقيقةفي-بيليخ

(لمجتمع.صيقادعوه؟بنثرهالمخاطرةيمكنانه؟عتقداذن-اسلاكسن

صديقاستوكمانالمدكتوريكنلمانالموتحتىورضرب-بيليخ.ذلك؟ظن-ستوكمانالدكتور

اسلاكسن!،للشعب.غد(سينشر-هوفس!تاد

التصير.هذاسنتشىالدورملاكيحمعيةانلارب-اسلاكسن
...اسألكانواود.الو!تنضيعالافيننغي،نعم-ستوكمانالدكتور

شكرا-(المميقالتماتر(ماراتوعليه،يصامحهم)ستوكمانالدكنور.بنفسكطباعتهعلىشخصيا.شرفان،؟سلاكسنسيديا

لقننيلقد.اسمعكمانلشرنيانه.المخلصين،(لاعزاءأعدا!طيا..سروربكل-اسلاكسن

محسأسددءاننيتقوا!لابئس.مختلفمدبلقبالمترم!ي!كل،مطبعيةأخطاءلا.ذهبوى!،عليهاحرص-شنوكمانالدكؤر

ومع-مسكينامريضالاعوداذهـ؟لانانيح!ولكن!الفائده10!
..51!-.مسودءترينيانمنشمكنربما!مورسارجع.هامةكلمه

اسلاكسن؟سيد،لالمقالةالعنايةمنتلكد..لانيةفسأحضرذلك
ينفجر-ار؟.ان-مطبوعالر؟يتهاتوقكماخبركماناسطيعلا

واحم!اصفبل!كانسبب!طالتعجبعلاماتمن(يالحذفولا!كالصاعقة-بييبخ

وداعا.،وداعاوالان!(نتيناوانكم.الاذكياء(لمواطنينلحكميطرحوان-ستوكمانالدكور

.(يخرج.البابخىيصاحبونههمميماالخيات.لتباد!ن)(نواعجميعنيوجهتلقد.ادومالحملهانعليمالادصورون

لنا.بالنسبةبثمنلايقدرانه-هوفستاد-ىتسانحعوفي؟بسطسأسلبكنت.لتهديدات1

تصاها،اذااما.هذءالحمامات!لةلزمطالما،نعم-اللاكسن10
س!ان.ىحثومك!ماذا-بيليخ

الباعسه.الحكمةمندليس،النراباسفواننفسيأهينانليوأرادوا-ستوكمانالدك!ود

على-*عتماركليعتمدهدا-احم-هوفستاد-معتقداتيوأ!لسىاعمقهوق؟لشخصيةمصابحياضعار!أرادوا

اسحسن.،جدامحروموقفك،جباندوماانت-بييخبة!فايةثيراال(يكنلمان،الموتخىفلافرب-بيليخ

السلطاتمهاحمةالمسالة-كلونعندما،نعم؟حان-اسلاكسن6لال*ا-..ا
...ءهرممامنشومعانيمكنوماد-هوفسماد

تملمتاننياقولارنياسمحولكن،بيليخسيد،جبانفانا،المحليةوسيتحققون،مخطئينكانواانهمسيجعونولكنهم-سنوكمان(لدكتور

المتعلقةالامورفي،العليا(لسياسةفياما.التحارىمدرسةفبمالحذر.ء....011لأ..ه
..،وساوركهم"سللمر"مييومكلللحربلعسيساكرس.هدامن

حبانا0كنتاذافيماترىانيمكنفعئدها،نفسهابالحكومة-مقالالريتفجربمفالى

لنفسك.مناقضةهنافيولكن،بالجبانلست،كلا-يبليخ-ولكن،نعم-اسلاكسن

فالمرء.بمسؤوليلاىالاحساسعميق،الوافعفي،انني-اسلاكسن!الحرب!الحربانها!مرحى-بيليخ

يابهونلاالمهاجمينلان،بالمجتمعالضرريلحقلاالحكومةيها!حينوث-ي،وث-!هم،ارضاب!متلعي-سنوكمانالدكنور

ا!ليةالسلطاتاما.سواءحدعلى،همحيثيجلسونفهم،فيدرثور*!ماذلك!الثري!الجمهورمنمننهدعلىبالرابتحصببنالهم

وهذء،السلطةلتولياهلاليستهيثةتأتينافدوعن!ما،طردهافيمكن-باغدالاهـتء!،دكألى،نئيء!لمبلمعدلا؟نولكن-اسلاكسن

بةألاخرينوللناسالدورلاصحاببالغةاساءة!اور!جراتلانوءش!الاطوقعلىكلا،كلا-بيليخ

تفكربراالا-الذاتيالحكمبواسطةالمواطنينوتثقيف-هوفستادضطةليستةانها-(فيشبر!اطةيستمر)ستوكمانالدكتود

.أابدا-يشفىوان،كلهالمجتمعيطهرانيجببل،محسبومصارفمنشأت

لافهو،يعميهاراسخة-مصالحللمرءتكونعندما-اسحسن!الخلاصكلمةهذء-بيليخ

.هوفستادسيد،شيءبكلالتفكريستطيعا!ظءة!د!عيكلطرديجبانةعيكميخفىفلا-شتوكمانالدكتور

احميها.راسخةمصالحقطنيتكونالامل2اذن-هوفستادشيءكلاتيينلملها.لانهايةدروباليوم(ماميتفتحتلقد!ميدانكلفي

اسمع!،اسمع-بيليخ،الثبانالراي!حملةان.طريقياجدماسرعانولكنيبع!بوضوح

الححمكانلقد-(مبتسماالمقعدالىيشر)احم-اسلاكسنيكونانيجب!عنهمنبحثانيجبومناليهمنحتاجمنهمالنشيطيين

هذلأ.المحررمقعدعلىقبلكيجلسستتجارد.الهامةالمراكركلفيجددقادةرنا

فق.لمنا(لكذ!فلم-يبصقلأ)بيليخ!اسمعوا،1سمعوا-بيليخ

..اكونولن،مذبئبالستانا-هوفستادالامورلتسير،معانتآزرانهومانحعاجهوكل-ستوكمانالدكور

يامحالتاكدشديديكونانابداللسياسيينبغيلا-اسلاكسنتنسابكسفينة(لعقباتكلالثورةوستتخطى!تامةبس!ولة،بسهولة
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تعيدينها!ولماذا-هوفستادلكينبغيانهفاعنقدبيليخسيدياانت(ما-هوفستادسيد،شيء

اترجمها(ناريدلالافي-بيترامجلىسريرلوظيفةبطلبتقستقدرمتماقليلاثمر(عكتطويان

وعمتولكنك-هوفستاد.البلدة

ايضا.تقراهالمواظنك.حينئذقراتهاقداكنلمولكن،نعم-بيترا!أنا-بيليخ

ولكن.،الانجليزيةاعرفلااننيتعرفينفانك،كللا-هوفستاد؟بيليخ،صحيحأهذا-هوفشاد

بانهاخبركاناردتاننيفيالمسبببالذاتهووهذا-بيترافقطذنكفثلتلقد،للشيطانيا،ولكن،نعم،حسنا-بيليخ

يلائملاهذا(الطاولةعلى؟لكتابنضع).اخرشيئا.نجدانيجب.المنثجحيئلاغيض

.ابد(جريدتكموالتذبدب،بالجبناتيمتاذاأما.بهذاعلافةليليى-؟سلاكسن

لا؟ولم-هوفشادلمفانني.للجميعمفتوحالياسيماضيانالىاشران؟ودفاني

صريحةمخالفةمبادلكمكلتخالفلانها-بيتواالشعب،منقلبيزالما.اعتدالااكمراصبحتاننيسعوى،ابدااتغير

-لهذابالنسبةاما-هوفشنادالسلطاتاعنيص-السلطاتالىمانوعايميلعقليانانكرلاولكئي

منترعىغيبيةقوةان.تثبتكأفالقص-تفهمئيلاانت-بيترا(الطباعةغرفة)يدخل.المحلية

النهاية،فيلمصلحنهمشبمءكلوتحول،العالمهئافيبالصالحينبمون؟هو!اد،!4اتخلصنحاولأنينبغيانناتعتقدالا-بيليخ

.بالافنراريسمونمنيعامبر-ضماأوا!طباعةالورقعلىيخفقاخرشخصاتعرفوهل-هوفستاد

الجمهور.يحبهمابالذا!وهو.حسنهذاولكن،نعم-هوفستاد!ر(سماللنايكونالالعينةمضايقةاية-بيليخ

تصدقلابنفسكانت؟كهؤهبمادةالجمهورتزودوهل-بيترا-عندئذذلكلناكانلوفقطنعم،-(مقعدهعلى)يجل!نتىحهـوفستاد

الشكل.بهذ؟فسرلاالاموران؟لادراكتمامتدركوالت.مئهكلمةستوكمانالدكضورمنطلبتانكلنفرض-بيليخ

يفعلاندائمايستطيعلاالمحررولكن،لاطبعا-هومشناديملكلاانه،ذلكجدوىوما-(الاوراقيبعضدمقلبا)هوفستاد

قليلةشوصون!يالناسرغباتيرضيانغالبافعليه.يشاءما.شيئا

فيالرئيسيالشيءهيفالسياسة،حالكلوعلى.(لاهميةالؤي-العجوزكيلمورتن-غنيفت!خصوراءهولكن،كلا-بيببخ

فيالناسيتمعنياناردتواذا،للجريدةبالنسبة-؟لحياةبالغريراء""يلقنونه

و(ن.خوفايهررونأجعلهمألاعليفيجب،والتقدمالتعررطريق؟ئروة3بهلدانصتأكدانتهل-(يكتب)وهوهومشاد

اكثرفسيكونون،(لصفحةأسفلفيكهذهاخلاقيةقصةوجروايوصولانبدولا!لديهيكنلمانالموتخىفلأضرب،نعم-بيليخ

يجدون؟نهم-اعلاهافيبهنخبرهمبماللتسليماستعداد؟ينفقانبدفلاحالايةوعلى.ستوكمانالدكتورلعائلةثروتهمنجزء

اطمئتنانا.إكدرانفسهم.الاطفالعلى

المصائدهذهمئلتعدحتىبالمنافقلست!للعاريا-نجيترا؟هذاعلىنمتمدوهل-(استدارةنصفيستدير)-هوفستاد

.بعنكبوتلستأنك.لمقرائكاعليهاعتمدانيمكننيكيف؟اعتمد-بيليخ

والحقيقة.لمحيالطببرافيلكاشكر-(مبتسما)هوفستادوظيفةعلى؟نعتمدالالكوينبغي!تفعل؟لالكنجبر-هوفستاد

لي.وليست،لبيليخالفكرةنلكان.ننالهـاعنأننلك؟وكد؟-فباهـظظ؟عى،(لاخرلىهيلسكرفي4

بيليخ!للسيد-بيترابالؤ؟تأريدهمافوطنييولمحضى(ء"م!دأ؟-وور،لظننيوهل-،جليخ

لومهيالممنىبهذ؟شيئابفوقكانلقد،نعم-!اوكشلدمنجدبداكللم!د؟"وبعطب،المعارضهط::نرءضبل!كيئالرمض!ههدا

،فيالجر،هـةالقضيةبظهـورالاهتمامشد!!كانالذيوهـو.سابقدى"يحدتلا،كهذاجحركيالمرءيحاجهمابالذاتهووهذا،الحث!

.(لكتابعنفثببئااعرففلاانااما.يثرما

التقدمية-بافكار.،بيليخالسيديشطيعكيفولكن-برص"فمم،نعم-)يكتب(هوكسشاد

طلباقدمانهسمعتوقد.مسايربيليخان-هوفستادلجمعيةطلباواكتبالانساذهب-قرببا!سيسمعوننيحسنا،-بيليخ

البلدة.مإلسسكرتببرلوظيفة(اليمينالىالغرفةخل)يدالدورملاكي

ينصكيفولكئ.هومستادسيد،ذلك(مدفىلا-بببتراببطء(ويقول،القلمحاملةويعض،مقعدءعلى)يجلس-هوفستاد

؟هذالمثل.تفضل(مرةالبابيقرع)-القضيةهيهذه-احم

هو.اساليه-هوفشاد(إليسار،الخلفمنبيتراتدخل)

بيليخ!من!هذاتوقعتما-بيترا؟هنا؟انتاهذء!ماذا،)بنهغى(!ا!فشناد

مفاجىء(لامروهل-(متزايدبامعاناليهاينظر)هوفستادتعذرنيانارجو،نعم-بيترا

؟كيرالك؟تجلسينالا-(ئراعذاكرسيالهايقدم)هوفشاد

ساعرفلا؟نا،اوه.لاربما-ذلكومع،نعم-ييترا.فورااعودانيجب،شيا،كلا-بيتر؟

.بيتراآنسة،الكرنستحقلاالصحفييننحن-هوفستاد؟والدلىمنرسالةتحملينلعلك-هوفستاد

حقا؟ذلكاتعني-بيتراها(.معطفهاجيبمنكتابا)تخرج-يخصنيلامرجنتلقد-بيترا

لاخر.حينمن،ذلك(عتقد-هومستاد.الانجليزيةالقصةهي
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الامرأما،حسنا،حسنا-هوفستادفهميمكن-المصفرةاليوميةالشؤونفي،نعم-بيترا

المطباعة.مكتبفي،الخارجفيالعمدة-اسلاكسن-خطيرةفضيةتبنيتموقدالاناما.هذا

؟العمدة-هوفشاد؟والدكقضيةتعنين-هوفستاد

منالب!دخللقد،اليكيت!دثانيريد.نعم-اسدكسنقيمةاعظمبأنكمتشعرواانيجبانهاعتقد.طبعا-بيترا

فاهم.وانت،احديراهانيئللم-الخلفي.الناسعامة"ن

ل!اذهب،انتظر؟هذامعنىيكونانيمكنوماذا-!وفشاد.المقبيلهذامنءبنسيفعلاالتوماشعر،نعم-هوفستاد

وينحني،البابوإبئننح،الطثاعةغرمةنحو.لذ!ب)-بنفسيمجيدةطريقانها.بذلكتشعرانيجبكيدبالتل-بيترا

لا-احدااناللاكسئ)1تلكد-(للدخولا!ممدةوبدعوورهـرائقوتةالم!للحقائقالطريقتمهدان!احترتهاالتيتلك

الطباعة(غرفةخليد)اعرف-سن3اسلالاييدفينجئ!جاعةتتقدملانكولوحتى-!الجريئةالحديرثةالفكر

.هوفشنادسيد،هنانرانيانتتوقعلمم-العمدة-اليهاسيءرجل

.هذاتوقعتاننياقولانيمكننيلا،كلا-هوفتد-احم-اليهالمساءالشخصيكونحينوخاصة-هوفستاد

هنا-جدامريحبشكلمتمركزونانكم-(حولهينظر)العمدة.
امصح-كيفاعر!اكادلا

عظ!م.مكان
.ـ..أومخلصامستقيمايكونعندماتعني-أبيترا

-او-هو!ادعندماخاصة-اعني-(وبرقةمنخفضبصوت)هوفشاد

وقتك-لاشغل،لاامأدنتسواء،سئتولقد-الىممدة
.والدكيكون

فيانني،العمدةحصرة،والمسعةارح!اعلى-هوفستاد01ء....
دلك.-(مجاهشراجع)يبرا

علىولضمهما.لمأخذ!ما)0وعصاكفمتكآخددعني.خدتك....
...بيترآ؟س!ه-بيترا،لعم-هولستاد

تجلس؟انتودالا(!هـ؟ويىأنتيءكلوقيلاولايهمكماهوذلكاذن-بيترا

.شكرا(الطاولمةقرتلحلس)الممدة...........

005،العظيموالديهلبليس؟المحعيعةلا،ذلك؟بالداتالعضية

.(الطاولةقربايضاهوفستاديجلس،الحنون

.هوفستارشد،اليومكيافنضا،ظ-كئيراكنتلقد.بالتاكيد،طبعاوهذا-هوفسفد

حضرةيا،المديدةلواجباتككانربما،حقا-هوفستاد.هو!ادشد،نفسكفضحتلقد،شكرا،!-بيترا

العمدة-.شيء(يم!فيولا،أبداتانيهبكاثقولمن

.اليزمالضببقلمشاسببالمذيهوشر3الدان-!العممنذلكلانىليالمقسوةبهذهتكونيانايمكن-هوفسناد

أالدكور!أحقا-هوفستاد؟-*ولىبالدرجةاجرن

حولالحماماتالحنةالتقر.لرصنئوعاكتبلقد!اوو.وا!ربممامعمشاليماتكنلمانكهوعليهالومك!-بيترا

.الحماماتفيالمزعومةالنقائصبعض!ر.!سبا!جموعوضرللحقيقةطبوكأنكاليهتحدثتلقد

حقا؟ذلكقعلهل-هوفستاد!كونهانتظاهرتالنبمالرجللست.وبيبوالدكطاستخففت

-قالظنتته؟يخبركألم،زمم-الممدة.ابدا،ابدالكاغمر،لنماوهذا

ما-دجبئاذكرلقدوبالمناسبة،نعم-!اوفستاد-يرا؟نسة،المرارةبهذهتتحدنيانينبغي2-هوفستاد

التقرير.اجلءنجئتلقد-(الطباعةمكخبمن)اسلاكسن.*كلعلىالانليى

المقعد.علىهوهنالك-اوه(مضطربا)هوفتاد؟الانكيسولم-بيترا

حسنا.-(الاورافىيجد)اسلاكسن.مساعدتيعنيستغنيلاوالدكلان-هوفشاد

عنه-اتحدثكنتماهوذلك،انظرولكن-الىممدةهذاعلىقادراذنانت-(لقدمهرأسهمنتتفحصه)بيترا

.العمدةحضرة،المدكنورمقالهوهذا،نعم-اورلاكيىن!للعاريا؟ايضا

عنهأتتحدثكنتماأهذا-هوفستادالايجب.تفكربدونتكلمتلقد.كلا،كلا-هوفستاد

فيهه؟رايكما،تماما-اسلاكسن.ذلكتصدقي

مجردعليهاطلعتلقر،بالامرفنيالمامليليس-هوفشاد.وداعا.اصدقيمااعرفانني-بيترا

.اطلاع.(غامضوبشكلبسرعةالطباعةغرفةمناسلاكسنيدخل)

ستطبعه!ذلكومع-العمدظ،اوه(بيترايرى)-هوفستادسيد،تظنماذا-الىللأكسن

موقمة-رسالةبسهولةارفضانيسعفكمالا-هوفتاد-غريبهدا

-المممدةحضرة،الجريدةبننحريرعلاقةنيليست-اسلاك!ىن.لسوايتعطيهانعليك.الكنابهاك،حسنا-بيترا

لا.طبعا-العمدة(الرئيسيالبابنحوتلهب)

.إديبينيوضعمااطبعفقطانا-اشدلاكسن-بيتراأنسة،ولكن-(-بتبعها)هوفستاد

تماما.صحيح،تماماصحيحهذا-العمدة(تخرج).وداعا-بيترا

الطباعة(غرفةنحوبذ!ب)-علييجبماهذا-اسلارتت!-اقولانني،هوفشارسيد-اسلاكسن
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.وعلامالعمدةحضرة،ذلكتحمللانستطيع!ياللهلكن-اسلاكسن،باذنك.اسلاكسنسيد،لصةانتظر،كلا-السة

ذلك؟؟ثناء(لدورملاكينحنسنعيشسهوفستادسيد

ماداولكن.اسلاكسنسيد،اخبرر؟نجداالصعبمن-العمدةبةالعمدةحضرة،تشاءمالك-هوفستاد

اوهمناهمانامانهذاسيؤمواحدازائرااناتظن؟نضلانترإشا.اسلاكسنسيد،ومفكرحصيفرجل(نك-العمدة

كلها-الباهـةوان،موبوءالمكانوان،مسمومةاياءان.العمدةحضرة،هذاترىانيسرني-اسحسن

وهما؟الاماهنالككلىوليس-اسلاكمن.النفوذواسعوشخعي-"لسة

ليستانها!فسياقناعفىافقت،اراد!يمنبالرغم-اهـرة.رئيسية!مورة،الدفيالوسطىالطبقةفي-؟سحسئ

منا-؟لاغلبيةيشكلونالضرائبدافميصغار-الس!
وهم.ى

حضرة6معثرتكارجو،هذهوالحالة،عنرللدكورلبس-سوسلاكسن.اضمكانكلفيعا

ولكن-،العمدة.جداصحيحمناساسلاكسن

الحنشد،الحقبقةلوىلالقولاذك؟ف!ولانيؤ!فنبم-(لعمدة.بينهمارماملأثسعورتعرفانكشكندي-وليس-المممه

أصوابعلىاناهل
.بتهورهمعروفادائماكانشقيقيانالحظولسوء

شبد،موففهفيت!عمهانتريدفانت،هذاورغم-السلاكن،ذلكاعرءفاني؟قولانبوسعياناظن،نعم-اسلاكسن

.ال!ةحضرة
!هوفستاد

الفقيرةالطبقةمن1طنيناموجموعكانتولما-العممغ
؟-ذلكيتصوركانمنولكن-هوفستاد

وجهةمنتبدوكماالحقا"لقعنقصيرابياناكتبتلقد-العمدة-للتضحيةباخلاصتواقة

نقائصايةاصلاح،ريببلا،يمكنانهوأعلنت؟بمالتعقلتتعفنظر؟هذاوكيف-اسحسن

الماني.الحمامدووضعتتفقباجراءاتم!تملة؟تضحية-هوفستاد

؟العمدةحضرة،معكالبيانهل-هوفسادبرهان-الشعبيةالروعهلىسادبرهانفهذا-العمدة

حالة-في،معياحضرتهلقد،نعم-(جيوبةتحسس)اووطبعاولكنك.(شقعكنتممااصانهاعترفواني.جدامنهع

!ذاهو،ياللثيطان-(بسرعة)اسحسن.اعرفممااحسنالشعبيالشعورتعرف

شقيقي؟؟من-(لعممه-الممدةحضرة،ولكن،نعم-اسحسن

اين؟؟اين-هوفستادالبلدةستضطرالتيالتضحيةانالواقعودي-العمده

التنضيد.غرفةمناتانه-؟سحسن-صغرةليستلتقديمها

فهنرهذ(ومع،هنامقابلتهلااريد!مايكون(سوأهذا-العمد"؟البلدة-هوفستاد

عنها.احدممماناريدعدلدةاشياء-الحماماتانها-افهملاولكني-اسحسن

لحظة.هنادادخل-(اليمينءلىالبل!(لىمثيرا)هوفستادان*صلاحات،تقريبيموقتتقديربعد،تبينلقد-المعمدة

؟-ومن-الممده.ريالالفثلالما"لةاومئتينستبلغالدكنوريريمماالتي

هنك.بيليخسوىاحدآتجدلن-هولستاد-ولكن،ضخممبلغهدا-اسحسن

.مباشرةقادما.له؟العمدةحضرة،بسرعة،بسرعة-\سحسن0شعبياقرضالنجمعسنضطر،وبالطبع-العميغ

.(وراءهويغلقهاسحسنيفتحهالذي،*يمنالبل!طريقعنيخرج)؟-البلدةان+لعنيانتبالتأجمبد-(ناهضا)هوفستاد

اسحسن.،مشغولبلألكتظاهر-هوقستادمن-؟البلدةرصيدمنيسحبالمبلخانتعنيهل-؟هكسن

كرسي،على؟لجراثدمنكومةيقلباسحسن.ويكنبيجلس)؟الدنياالوسطى؟لطبقةجيوب

(.اليمينالىانينبغياخرمصصرايعن،اسلاكسنالسعيد؟عزيزي-؟لس!

عد3،انذاها.(التنضيدغرفةمنيدخل)ستوكمانالدكور؟التكاليفغ-دي

كالية..الحماماتاصحابشانهنا-اسحسن

(.وعصاءقبعتهيضع)؟العمدةحضرة،هذامنتمامامتاكدانتهلسالسة

نتحد!كنابماعجل،1سلاكسن؟دكتور،*ن-(لكتب)هوقستادالتغيير(تبتلكماطولبفاذاوهكنا.(كيدةمعلوماتلدي-العمعه

.اليومنضيعهو!لديناليس.به.التكاليفنفسهاالبلدةتتحملانفينبغي،1سعةالو

*حظ.كما،لاراهامسودةهنالتليس*سحسن!ستوكمانالدكتورقضيةهذهولكن-!المعلرةارجوسياللطاعون،اوه-.اسح!من

وجوددا؟تتوقعانيمكنوكيف،كلا-يلتفت(ان)دوناسلاكسن.هوفستادسيد،*ختلافتممتختلف

(نعملن.شوكيعدىترلومنك؟لاطبعا-ستوكمانالدكنور.بالتاكيد،نعم-عوفستاد

مطبوعا.ا!دارىحتىهدوءاوبراحة.عامينمسةالموسسةلاكلادسنضطراننا*مرمافيولوأ-العمدة

اليس.وطوبلاوقتاستستغرىقلأكهاذلكومع؟احم-!موفستاد؟تمامانغلقها؟نغلقهاهل-هوفستاد

آسحسق؟،كذلك؟مأمينسة-؟سحسئ

وقتا.تستغرى(ناخثى-؟لى!سنبة*قلعلي-ا!تتلكيتطلبفالممل،نعمكسة-ت

38



النعو.هذ"علىوبخداكله،دارهمحنبعيداساعودانن؟الطيبيامديقي،حسنا،حسنا-ستوكمانالدكتور

.إاحدااخدعلاانا-هوفستادالبلدةرفاهيةكونعندما.ضوورياذلككانانمرتينساحضر،تانية

بخدإمي؟لاحداسمحاننيتظنينهل!خداع-شنوكمانالدكتورعلىيوشك).التعبببعضيضنالاالمرءعلىفيجب،خطرفيكلها

ميدااكر!انني.تماماملالفعلهموهذا،نعم-شوكمانالسيمظاحدثكانعلياخرشيءهنلاآه،(.ويرجعيتوقفولكنهالن!اب

الى).توماس،تامةبسهولةتخد،ولكنك،البلدةفيرجلاذكى؟نك.بشانه

نشرتانالحماماتفيوظيفتهسيفقدانهتذكر(.هوفتاد؟-اخروقتمناليسأاعذرني-هوفستاد

كب-ماقد:عندماهذاهوفلامر.بكلملأيناخبركانيمهـن-شتوكمانالدكور

!ماذا-اسلاكسنكلهالششاءانفقتاننيويجدونغدا،الجرلدةفيمقاليالناسيرقر(

-دكتور،حقا،حسناوالاق-هوفشناد-البلدةمصلحةاجلمنبهدوءاعمل

*،*!-يحاولوندعهم!ها،ها-(ضاحكا)ستوكمانالدكور-دكتور،ولكن،نعم-هوفستاد

اثنرهـعةالاغلنيةان.ذلكعلىالاقدامقبلكببر3سيفكرون،ياعزيزتيواجييهذاانتفنقدنت1،ماستقولاعرفاني-ستوكمانةور3الد

تعلمين!كما،ورائيمنتقفالمو؟طنينان،ترىولكنك.انتتعرفهكما،ذلكاعرفطبعا.كمواطن

وراعلريكونان،الحطسوءبالذاتهووهذا-ستوكمانالشدة-كيرايقدروننيالمساكبنهؤلاء!يالله

.المفزع(لشيءهذامثل،الانخىكيراقمروكقدالبلدةاهلكان،نعم-اللاكسن

واعتنياليتالىذهي1-أكاترينا،هراء-ستوكماىالدكتور.دشمر

..اقوله(نمااريد-(نخوفيسبببالضبطوهذا-شتوكمانالدكأور
عندماهكذاخلاقفةكلوليانيمكنككيف.بالمجتمعاعتنيودعيني،بدارك

:هذاهو

فس!جبثةهئلأهابااو(اثعالجصوساعيدلفوز،)؟يفركديلدتمامويممشبميرل!ثمعمبيشلموالكيكنداء-الفقيرةالطبقاتوخاصة-الامر.لصلهمعندما

.-المستقبل؟جلمن؟نفسهمبايديهمالبلم!شؤون

!-طافركجعفلطنينامالاحر،ارمايقفونوءلعياذصينكلسعيقرىوسعبمبقف-عليكاخفيلن،دكتور،احم-هوفستاد

الهي!يا(ايهينظر)اسحس!ناسمعلنولكني!يدبرشيئاهنارانادرر!آها-ستوكمانالدكتور

...النوعهلامنشيئانظموالكونو؟؟ن.عنهكلمة

الستوبعةيتناول)!احمللسلطة(علىايههويعال!توبن!نهولدفمشا؟ئوعايمن-هوفستاد

(.ويرفمهااعابمهدقوسبينبمنايةالرسمية،باعلامموكب-نوعأيمنشيءيي،حسنا-ستوكمانالدكنور

العمرن!قبعة-شنوكمانالسببدةتعمذيانعليك-يكون(نيمكنمهمااو،بهديةكتتاباو،ملدبةاو

والعياذكيفولكن!ايضاالسلطةعصاوهذء-ستوكمانالدكور؟انسمع؟سحسنسيد،(يضاواكت.ذلكتمعانرسميا

لالله؟عاجلا،الحقيقةنخبررانالخيرمن؟دكنور،اعئرني-هوفستاد

.-(جلاام
-هـذنحسنا-فستاد

ها!،ما.ليقنعكمجالقد!فهمتلقد،51-ستوكمانهوبررم!ور(.اليسار،(لخلف-منستوكمانالسيدهتدخل)

.!ظننتمثلماتماما!اء-((لدكتورترى)ستوكمان(لسيدة

الطباهة-عرفةفير(ليوعنسا!المرةهذءتفببربمونقررلقد

ايضا؟،ستوكمانالسدظ-(نحوهايذهب)هوفستاد
اسحسدن؟سيداء،عمبيهعلىنكص-(ضاحكا-بن!)

.دكنور،عقبيهعلىنكص،فعلا.(بسرعة)(-لاكسن؟كلالرينا،باللهوالعياذ،هنا؟نتترلدينماذا-ستوكمانالدكتور

مر"ءهمثا،"-وعصاهوتركبسرعةهرب-ستوكمانارركثمر.اربدماذالمعرفة1تمامتعرفانت-ستوكمانالسيدة

ربما-او،تجلسينالا-كلوفستاد

-آ؟باللهوالعياذم!-بنلريناخفبتموالابداسترطكن،طبعالي!ارهناور،ابطرلميلدالاخلليتعفراىوارجو،تتضايق*اربخو،شرا-ستوكمانالس!ي!ه

!-اليكاتوسلاني-توماس-شوكمانالسيدة..اطفاللثلاثةاماننيتذكرولكن،اكانهذا(لىبزوجيلحاقى

!حذار،د+سر-ا!عرو.المعرفةتمامهذانعرلىكلنا!ياللسخرية-ستوكمان(لدءن!نور

الىيتجه؟عصاءويحملالممدةقبعةسش!هنارركنوريررروي)واولادكبزوجتكجدافكرتانكلايبدوولكن-ستوكمانالشدة

(.العسكريةاتفهويؤديا!!فيالاب.الثكلبهلاالدمارفيجميعاننغرقنامستعداماكنتو*،اليومهذ؟

...زوجكل.كل!لةلهلرجلاليس!كاترشا،جننتهل-مان3ستوالدكنور
(.يبليحوور(ء.غضبااحمروقدالعمدةيدخل)

!قيماس،اوء.(البكاءوشكولى)شو!،ن؟رردةص؟طنا،يرنانفيالحقىرراليس؟العقيقةدعلنانفىالحقاطفال

!وعصايقبعتياعطني-(يتمعه)العمدة.سيشالتيالبادةئحووآجبه،؟ديباىالحقلهاليس؟ئشيطااومعيدا

.؟فما

رئيسمحوئ!اانيمكنك.(السابقفيكانكما)سيوكمانالدكتور

لك!اقولاني،كلهاالب(هـةسيدانني.العمدةوفي،الثرطقي!قيماس،باءخدالشيءكل-ستوكمانالسيدة

أ!وردممط،رسمبةقبعةانهاتذكر.قبمتياخلع-اد!رة.!نءكلفبى*عتدال.اقوررمابالضبطهذا-اسحسن

!القامونزوجيباشصراج،هوف!شادشبد،اليناتيءانك-لتوكمانايدة
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ستما"لة.،خمسمائةيسمحاليقطالديموقراطيةاسداناتظن!بش-ستوكمان؟لدكتور

استخدمانلااجر؟،ذهباوزنهااعطيتنيلو،كلا-اسلاكسنورةثاناخبركدعني؟ذهبيةشرائطذاتقبعةمنبالخوفلنفسه

لن.العامالرأيتحديعاىلااجر؟،دكتور،كهنالغرضمطبعسانتاطردكالانومني؟بالطردهددتنيلقد.غداالبلس!فيستنشب

.ابداالبلدةفيطبعهاتسننطيعانني،باى-؟هداهلىقادرنجبراتظنني.-مناصبككلمناطردك

ني.اعدهااذن-سنوكمانالىركورهوفستادسيرعدجانبيالىتقفلايقهراتيالمجتمعقوىان!قالر

..هيهذه-(الاوراقيناوله)هوالستادرأسعلىالمحملةاسلاكسنوسيبدا((الشعبمرالل"فنىوبيليخ

عاصالجمهورسيعرفها-(وعصاهقبمتهمتناولا)ستوكمانالدكتور-الصورملاكيجمعية

المواطننكلوس!سمع؟عظمحماه!رىاحتماعفيسأقراها.حال
............كل.ذلكافعللن،دكنور،كلا-اسحسن

الحق!قة!تصه
..-شنفعلطبعا،لماذا-شوكمانالدكتور

كهذا.لغرضدادهاتؤحركواحدةحمعيةاللدةفيتحدلن-الممدة.
؟الاضطرابهذافيالاشتراكهومستادالسيديودربما-العمده

كد.انظتماممتاكدانا،واحدةولا-اسهللاكسن.....

.العمدءحصره،كلا-هوفستاد

وجد.انا&تحتىولاضربكلا-بيليخنفسهيهدمحتىمجنوناهوفشادالسيدليي،كلا-اسلاكسن

علىضدكشقلونلماذا!حدامد!هذاولكن-ستوكمانالسمدة.
......وهماجلمنوالجريده

؟توماس،النحوهذا

رجالكللان.لماذالكلأمول-(منفعلا)تا!كمانورا!رى؟كلههذايعبيماذا.(حوورملتةظ)ستوكمانالدكور

وليس،عائه!فهمسوىرتصءلا)فكرونكلهملانهم-مظكعحائزال!لدةا-طبعفلاأدكور،رائففوءفيقضيتكعرضتلفد-هوفسناد

...تاييديمنحك

العامة.بالمصلحة

تستطيععحوزاانسأرلهماذن(لنراعهآخذة)ستوكمانالسمدة-فانا،ليبشرحهالعمد"حضر"تفضلوبعمما-بيليخ

....هذاعنالمسؤولانا،حسنا!زانفضوءفي-شوكمانالدكور

.الانلحانكسأقففانني.*ستثناءسسلعلىمرةرحلاتكونان....
......عنهاالدفاععلىقادروالا،معالتياطبعوافعط

ولضميريلروحياقسم!كاترشا،قولااحسنت-ستوكمانننور3الر..
.اجر؟ولا،اريدولا،اشرهااناستطيعلا،اشرهالن-هودستاد

واطوفط!لااشلحرفسوفقاعةدرحرونيلمان!ستظهرالمحقعقةان.ء
...-...سسرهاعلى

.شارعكلناص!ةعلىمقالتياقراوسوف؟العلدة.
...واعتقد،محررايتأهذاهراءاي!لالجر؟الت-ستوكمانالدكور

العملألهذاتقومانحدالىمحنونالستحتماانت-العمدة..
..الجريدهشهـيرالديهوالمحرران

كذلك.انادل-ستوكمانالدكور
..دكور،المساهمينعملهثا،كلا-اسلكسن

كلها.العلدةفييرافقكواحداشخصاتحدلن-اسلشن
..الحظلحسن-العمدة

وجمت!انا(وتحتىفلاضرب،كلا-يببئ،ا!وروهـي،المشئيرةوالاغلبب،العامالرايان-أسحسن

.انيبرافقور*ولادمنسأطد.لاتئ!نتوماس-ستوكمانالسدة
..الجريدهيديرمنهموغيرهم

!ممتازةفكزةمنيالها-ستوكمانالدكور...
؟ضديكلهاالعوىوهده-(بهدوء)ستو"لمانالدكتور

ايضا0ايلفيدهطورلما،مورتنيعتهجسوف-رر-توكمانالسدة.
.....للبلدةتامادمارايمنيفهذامقالتكظهرتان.ضمكلعم،-اسلكسن

كلالرينا!،شفسكوانت!ايضاودترا،نعم-ستوكمانالدكنور
.!اذنالموقفهوهذا-ستوكمانالدكور

النافثةفيسأقفولكني.فلاانااما،كلا-ستوكمانالسسدظ

!وعصايقبص!ما-العمدء
ماسأفعله.هذا،اراقعك؟

.(الطاولةعلىالمصامعويضعهاالقبعةيخلعسننوكمانالدء-ور)

ذلك!علىاشكرك-(ويفلهالذراعيهيطوقها)-سننوكمانالمدكنور
عير.وقتفيالمملفىدورلدالتيىلقد-(ياخدعما)العممق

ن*وسنرى!للحربمستمموننحن،المحترمونالسادةايها،ولإن.مناسب

انيظهرير.لدالذيالمواطنفمتخرسانالدنيئةحيلكملامهـانكاناذاف.
ممااسطتا(هوفستادالى).بعدالنهايهتاتلم-ستو،هـانالدكتور

المحتمع!
"؟المراسل"فيمقالتيتنشرل!علىفعلامصمم

(.البسار،المؤخرةفيالبابمنمعاوزوجتههوبخرج).اخرلسببيكنلمان،علأللتكسبيلفي،!ملا-صفستاد

.الاخرىهيغرورارأسهأملالقدحاد(1راسه)يهزالممد..
سيد.،الموصوعحارجعلاللتهاترك،فضلكمن-ستوكمانالسيد!

الرابعللفصل.هوفستاد

المؤخرةفي.هورشربيتفيالقديمالطرازعلىكبيرةغرفةلدىستكونهذاينشرعئدما.(بريبهمنبيلنهيخرج)العمدة

نوافذثلاث.داخليةغرفةالىيؤديوهو،مقتوح،مصراعينذوباب.تفضل.رسميبلاغانه.الضروريةالمعلوماتالجمهور

،وعليهمنبريوجدالمقابلالحا"لطمنتصفعند.اليسارالىالحائطفي.مناسبمكانفيسيطبع،حسنا-(البلاغياخذ)هوفستاد

مضاءةالغرفة.وجرس،وكاسماءوزجاجة،ومصباحان،طاولةتستطيعانكاتتصور!مقالتي+لطبعونولكن-شوكمانالدكنور

وعليهاطرلة،اليسارالىالمقسةفي.النوافذبينموفوعةبمصابيحبالسهولةيكونلنذلكولكن!الصمتمنبمؤامرةانحقيقةووادخنقي

بعضوقربهباب،اليمينالى،المقدعةفي.كرسيوقربهامصباحكراسشكلءلىمقالتيتطبعانايمكن،اسلكسنسيد.تظنالتي

الكراسي.كلا-،نسخةاربعمانةاريد.الناشرواكونجببيمنسلدفع؟فورا
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أالدكتوريأتالم.(هورسهترنحويصعد)اسلاكسنواولادالنساءبعضتوجد.الطبقاتمختلفمنكبيرحن!د)

.هناكينتظرانه-هورستر..المدارس

.(الخلفيالبابعندجرئ).لماما.(الغرفةلمنلىءحتىالمؤخرةمنتدريجياالناسمنالمزيديدخل

انظر!!العمدهاتىقدها-(بيببخالى)هوفطد؟لامتأد،هناايضاانتاذن-(بجانبهيقفلاضةألاولاوواطن

رعشمشخصياحضرفديكنلممانالموتحتىفلافرب-بيليخ.ووئنعبياانجنماعاافوتلاانا-الثانيالمواطن

!!ثيءكل.؟صفارتكاحضرتاظنك-الواقفيناحد

بادبمنحنيا،الجموعبينبلطفطريقهيثقستوكمانالعمدة.
ايت؟صعارتكتحضرالمأاحضرتهاطبعا-الثانيالمواطن

بعدومباشرة.اليسارالىالحا"لطمربمحلسهيتخذ،الحاننلكلا..

...كيرابولحاسيحضرالهمالايمنسنوسكيبربلى،-الئالمثالمواطن
رسميةسترةمرتدوهو،آلايمنالبابمنستوكمانالدكتوريدخلذلك

..ضخما

تماكلل.بهسهسةيقابل،ضعيفهتاف.ابيضعنقورباطسوراء!طيبشخصايفنسنان-الثانيالمواطن

(.صمتهذاوشله
..(الجماعةبينضحك)

كالرينا؟،انتكيف-(منخفضبصوت)ستوكمانالدكتورهناسيحدثماذا؟هداكلوغم(-اليهملنهءت)الرابعالمواطن

.(منخفضبصوت).اشكرك،تمامامرتاحة-شوكمانالسيرة؟الليية

.توماس،بهدوئكاحتفظ.العمدةضدبنهـلمانإديرشنوكمانالىدكنوران-الثانيتالمواط

،ساعهالى،نظر).جيدانفسيسأضبط-ستوكمانرالدء*ه؟شقيفهالعمدةولكن-الرابعاواطنا

(.وينحني،المنبرويصعد.لايخشاهستوكمانالدكتور.لاورق-الاولالمواطن

(.اوراقهيخرج).سابدأوهكدا،الموعدعلىساعةرنجعمضتتقول"الشعبمرالل"؟تمامامخطىءولمكنه-الثالثالمواطن

اولا.رميسانتخابمنلابدولكن-اسلاكسن.هذا

.*طلاقعلىضرورةلمذلكليس،كلا-سنوكمانالد،نورجمعيةرفضتهقد،المرةهذءمخطىءانهلابد،نعم-الثانيالمواطن

نعم.،نعم.(يصيحون)عديدوناشخاعر.المواطنينناديفعلوكذلكداعتهاتعطيهانالدورملاكي

رئيس.انتخابيجببانهالقولمنليلابر-العمدة.الحماماتقاعةيعروءولمبل-الاولالمواطن

،محاضرةلالقيالاجتماعلهذادعوتولكني-سصوكمانالدءتور.يعيروهلمانهمالمؤءرمن،ءدلأ-النانيالمواطن

!بطرس511،القضيةهذهفينتبعومن-(اخرىجماعةفي)ننعخص

فيخلافالىتوديمدشوكمانالدكنورومحاضرة-العمدةكماوافعل،لاسلاك!منانتبهفقظ-(الجماعةنفسفي)اخرشخص

.الرأي.يفعل

رئيس!!رئيس-الجمهورمنعدلداصواتايهاعفوا-(ذراعهتحتواضبارةالجموعبينطربعهينخذ)بيليخ

رئبسا!اـريدالاجتماعفيالعامالرأيانببدو-هوفستاد."الشعبلمراسل"الأكتبهنااتجت؟بالمرورلىاتسمحون.السادة

.ماتثعا؟ونلكمأاذن،حسنا-(نفسهيضبط)شوكمانالدكمور.لكمشكرا

الرئاسةأالعمدهيتولىالن-اسلاكسن(.ايسارالىالطاولةقربيجلس)

برافو!!برافو.(لمفقون)رجلارللاثةأهذامن-عامل

ولكن،.بسهولةلعرفونهالاسباب،ارفضانعنيينبغي-الممدة.اسحسنلجريدةيكتبالذيمبيليخانه؟لعرفهثلا-اخرعامل

السيداعنبم.اونهيقباالجميعاناظنشخصبيننابوجد،الحظلحسنمصطحنل،اليمينالىالاماميالبابمنهورسنرالقبطانيدخل)

،الدورملاكيجمعيةرئيس،اسلاكسن(0ومورتنايلفشبعهم.وبتراسنوكمانالسبدة

لاسحسن!مرحى!اسلاكسنيربرافو!نعم،نعم-كببرةاصواتويمكنكم؟الجلوس!فييمكنكمانهاعنقدالذيالمكانهوهذا-هورستر

(.المنبرعنوينزلاورافهستوكمانور3الىريأخذ).ماشيءحصلانبسهولمةشسحثواان

بهساللقيامينتخبونيانالمواطنونشاءوقداما-اسلاكسنأاضطرابايصيحدت!انهانظن-ستوكمانالسيدة

ارفض.انفلاسعنبم،الواجبولكن.لتنبأانابداالمرءلاسشطيع-كهذاحنئدفي-هورسر

(.المنبراسرتمنلصعد.عاليةاستحساناصوات).للقلقلامجال

."بحماساسحسئانتخابتموهكذا."(يكتبوهو)بيليخالغرمةهذهتقدمانمنكجميلاكانكم-(تجلس)ستوكمانالسبدة

.كلماتبضعاقولاناودمانياومفاهلىااقفوانااما-اسلا!ت.لزوجي

-و،الحصبفالاغدالاولدباني؟للسلامومحب،هادىءرجلانني-فانا،اخرآحدلرضلمان-هيورسر

عني.هذالعرف،بعرفنىمنوكل.المعتدلةوالحصافةكانجنن،ايضاجريئاعملاذلكوكان-(ابضاجلستوقد)ببرا

!اسلاكىن،نعم،نعم-ك!يرةاصوات.هورستر

هوثلاعتدكلان.والتجربةالحياةمدرسةفيتعلمتلقد-اسلاكسن..الشجاعةاتتاينمنلاثرى-هورهـتر

الصرطن-بهايتحلىفضيلةاثمتشخذانومنهما،اللحظةنفسفيواسلاكسنهوفستاد)يدخل

!انصتوا،انصتوا-العمد!(،حدهعلىكلالجموعبينطرإقهما
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الجرلدةعلىيجبانهوهلتجربةالحكمةنويمنتملمتولكي.الكبرىالمجموعخدمةمنالمرءكمكنان،(يضاو*هتدالبر(لحصافة-اسحسن

(لبحتة.المحلية*مورفىالحنرمنمعئقدرعلىتحافاندعاالئي،المحترمموهطنناعلىساقوحولئلأ.نحواحسن!لى

(لمنكلم.معأحفاركلاتفقانا-اسحسن.*عتد2لحمودضمنيبقىان،*جتماعلهنا

الدكتورضدالعامالرايانالوضوحتممالواضحومن-هوفشاد!المسراتمنعجماهةعالشت.(الن!قرب)رجل

احم!رالمحررواجبماهوولكن..للبحث(لمطروحة(لمسللةفيستوكماناالجحيمالىافمب-صوت

معبانسجاميعملأنهواليس؟السادةايها،والحاحاوضوحا!هس!هي-اصوات

بدوفىفوضوءمنمصالحبدعمضمنياتفويضامفوضاهواليس؟قرائهاحديرغبهل-!السادةانجها،المقاطعةعدمارجو-اسدكسن

؟هذافيمخطىءاناهلام؟كلل؟ملأضاتايهتقديمفي

مصيب!هوفستاد!كللأ،كلا،كلا-كييرةت1اصو!(لرئيسياحضرة-السه

كلفتنيقدكثيرابيتهغلىاترددكنتلرجلمخاصقي؟ن-هوفستاد.الحفلسيخاطبستوكمانالعمدة-اسحسن

التامتمواطنيهبثقةإتمتعاليومحتىالرجلهذاكانلقد-مراصراعامحةبطبيب-تدركونهاربماالتي-الوثيقةصلتيبسبب-العمد

قأبهإستشيرانهالرثيسيخطؤه،حالىابةعلىاو،الوجدوخطؤهكرئيسمئصبيولكن.المساءهذااتكململووددت،الحاليالحمامك

عقله.مناكرعلىيرغماننالبلدةلهذءالحيويةالمصثحعلىوحرصي،لملحماماتاللجنة

!شنوكمانللدكورمرحى!صحيحهذا-مبعثرةقليلةاصوأتليسانه،ريبدون،(عتقدانيمكننيوربما.باقتراحاتقدمان

اخاصمه.انعلى(رغمنيالمجموعتجاءواجبيولكن-هوفستاد؟لخارجآلىتصلانالمستحسنمنيرىهناموجودواحدمواطنهنلا

والطريقدونهاحولو(ناعارضهانيضطرنياخراعتبارايضاوهنالث.الصحيةوالبلدةالحماماتحالهبخصوعيفيهاومبالغمميدةفيحقلالق

وعالاعتباروهذا؟سبيلاذلكالىاستطعتان،يجتافي.الذيالمشروم.نعترضنحن!لابالظكيد!كلا،كلا،كلا-كميرةاصوات

هلأكلته.هئايرفضى"،القرارهذا*جتماعيتخذان،اقترحلثلأ-(لعمدة

!والمصارفاياهمنشاتموضوعالزمس.ستوكمانالدكتورقبلمن؟لموضوعهذاعنالمقترحالحديثاوالمحاضرةيسمعانائرتمر

القاصربن.واطفالهزوجتهاعني-هوفستاد."الحماماىطبيب

؟اماه،يمنيناهل-مورتن؟تعنيماذ(!-يسمع؟نيرفضى.(غضبايتميز)ستوكمانالدممتور

ضه!-ستوكمان(لسيدة!؟حم!احم.(تسعل)ستوكمانالسيت

للتصويت.العمدةاقتراحساطرعساسحسن؟تسمعونيلنافن.(نفسهيضبط)سبتوكمانك!كنور

المسههذافيشيءقولاريدلا.لهئالاحاجة-ستوكما!الدكعور؟لشعبعرفت"الشعبمراسل")نشرتهالليبياييفي-العمدة

مختلفاشيئاساسمعيبل!كللأ.الحماماتفيالموجودةالقالوراتعنيكونواانالطيبينالمواطنبنكليستظيعبحيث،الجومرقيبثحقح!

.*ختلافتمام-الطبيباقتراحانيتضحكبيانذلكومن.بس!ولةالماصحكمهم

جديد؟منوهل.(مرتفعنصفلصوت)ا!ة-كليدبرهرهفييخ!-ا.لبلنققا!ةرملهجةيبلغانهالىبلاضافة

..*قلعلىريالالفمثةقدرهاضروريةغيرن!كالضراثبلا!ي

ضر"لمعقولوبئا"لكاملفعاولمدحلئىلربيمشبت(،و!!طفىلبمكرفيش!حعىلي.(وهسهسةاهتر؟ضاصو؟ى)

..!هناكسكوت-حيرةاصواتءتاذفياان(ربر!"!ةايها،(لمنظ!.(الجرسيقرء)؟سحسن

!اطرثوء!!كرانانه-اخرونور؟ءماشيئاهنهانهلىتممااوالقهوائني.الممدةاقتراحبتاييدلي

(السكرانيطرد)!ط،اليهمايهدف!كههورةو.من.الدكوركاره"لئي*مطراب

يص؟ان!اهل-ستوكماناووكوريثكلااهـر،.كوزيماهنوةتنفيذيريدانه؟جمحماملاهنيقولهماكلى

سيخاطبكم.ستوكمانالدكتور-(الجرسيقرع)؟-!سنذلكعلىيختلفانيمكنولا،ستوكمانالدكتورمقاصدسموفي؟حد

علىيجر؟منارىلواودكنت،قليلة(يممنذ-ستوممان؟لدكور!ف*على،؟لثعبمنذكيةحكومةثم؟؟إدايضاوانا.كنان

حاربتمنتاثن!ا"نهلافيالليلةيحصل!ا(سص!حاود!عفهمسولى؟لصةهذهفيومنها.يجبمماحمرطضراثبدافس

اشباءفلدي؟به3ماقليلا*نومني!اثعسعةحقوقي؟جلمنكاسدقبل-ممعئرةارجو-ا!جحيمكىس!توص؟لدكتوريتمبانافضل.لئا

عنها.س!لحمث؟هميةسر.ر"ىهو؟مئاسعرءمنبحريشترىانيمكن؟للمب."ي!ءان

(.ا!واقفينبينكيلموركنيظهر.؟لطرلةمنالناسثتربه)م(طجههكلمنمركفعاسمتحسان)

جطعديدةباشياءافكلكنتلقد-3)مستمرستومممان.كدكتورئورةوجت.موقفيلشرجمضطرايضااننيوارى-هوفستاد

تفكيريضادحتى؟*شياءمنمجموعةفيفيت*خيرة*يلمخلكلنزاهةمناستطيعبماايشهوقد،عدةجهاتتلييديةالبطفيألمدكور

؟لنهاية.فيبها.للحقثقزأئفبعرضضللناقدبانناماظهرسرعانومن

!-احم-(يسعل)كسة!-نر؟ئف-ستوكمانالدكمور

وصرى،*مودحقرحعضحب!ى!د*ن؟ما-ستوكد"نالدكعوروانا.السةتقريرماآثبتههنا.بهموثوقغيرهرفي-هوفستاد

مذافيهناوقو!يسببهووهذا.مظاصباجميعفيبوضوح؟داها؟؟لتحرريةمبمئيفييشكمنامانهذافيهنلاليى؟نهوائق

المواطنين!يلارملاى،هظيمةبعتثمالاىاقىم،ناو!شكائني.المساءالسيا!سيةالهملأقلكلفيجميع!مممعرو!"الشعبمراسلى"وموقف

42



نااستطعلماننيكيفاتصوراناستطيعولا-ستوكمانالدكتورالتافهةالحقيقةمنبكي!راثراابعد،ا+لربعيداكتشافااعلنسولى

هتهفيامصهيمنهميوجدانهمع؟الإن*السادةهؤلاءحقيقةاستنتح.موبوعقارضعلىمبنيمصحناوان،مسمومةمياهناانالقائلة

بطيء-بطرسشقيقي-تقريبايومكلاراءممتازنموذجالبلدة!لهذانصئىلن!الحماماتعن+شكلم.(صلالحة.ك!يرةاصوات

ال!يمةتسعل.وصفير،وضجة،ضحك)-تحيزهفيومتصلبالفهم!هدهعنتوقف

.(بعنفالجرسيق!ماسدكسن.ستوكمانالليالعطيماكتشافعنسأتحثانيقلت-سنوكمانالدكتور

حتما؟عنهتتحدثمناناهل.(ثانيةمرةدخلانبعد)انالكلحيلاشامنابعكلانآكتشافوهو-الماضيةالقليلة*يامفيبهقمت

-انالشيطانبباخلنيولكن؟برلناسعيمنموبوءآياسعلىيمتمدبلكملهمجتمعناوان،مسمومةالروجة

.(ثانيةيطرد)!اطردوه!السكرانذلكاخرجوا-غضبىاصوات.المزيف

؟هذامن-العمدة؟يقولماذا-(مرتفعوبصوتبممشة)عديدةاصوات

.الممدةحضرة،لااعرفه-الواقفيناحد!-كهذءاشارة-الممده

.البلدةمنليس-اخرتعديلالىالمتكلادعوانينبغي-(الجرسعلىو.بدء)اسلاكسن

.(البقيةسماعلابمكنا-منخشبتاجراظنه-ثالث.عبارآنه

شنوكمان،دكنور،استمر.سكرانانالرجلالواضحمن-اللاكسنمرابعرجلممللحبكمابلدتياحببتلقد-ستوكمانالدكور

مفندلا.تكونانتحاولانارجوولبرن،الفرا!ولكن،بلدتنانحادرتعندماكيرااكنلمم.بدنجبرمنصباه

عنالمزيداقوللن،المواطنونابها؟حسنا-ستوكمانالدكور.واهلهالكانعلىسحراجميعا،القتوالذكرى،الوطنوحب

منممالسالةهؤلاءان،*نقلتهمما،احدتصورواذا.قادتناحجرفيسنواتعم!سجنتثم(.استحسانوصيحاتمديح)

فان..الصوابجادةعنوبميد،مضءفانه،الليلةعليهمللقضيالناسبينالمملفيشرعتوعنمما.الشمالفيبميدا،رهيب

فكرينظاممنالبقاياهذه،الطفيليهنهذهبانيطمثننيايمانالدي،مرةمنكرنيبدا،الصخريةالصحراءفيوهنالدهناالمبمثرين

الىبحاجةليستنها.1رائعبشكلبنفسهاصقيمهاتحز،قلكلطبيبلهايكونانالجلايعةالبائسةالمخلوقاتلتلك*فضلمنكانانه

الحقيقيالخطرالناسمنالصنفهدايشكلولا.نهاشهايعجلطبيب.مثليرجلمنبدلا،لرعاهابقر

حيمنامنابعتسميمفينشاطاالئاساشدليسواوهم،المجتمععلى(.الغرفةفيتمتمات)

اشدليسواائهم؟اقدامناتحت*رضمنموبوءةبقعةوعوينالروجة!-قطسمعتقدكناناروتحتىفلاضرب.(قلمهيضع)بيليخ

مجتمعنا.فيوالحريةالحقيقةعلىخطرا*عداء!المحترمينالفلاحينلاولذكاهانةاية-هوفشاد

سمهم4،سمهم؟هممن؟اذن،من:الجهاتجميعمنصيحاتاندستطيعمنهنالكانلااظن-!رولدك-ستوكمانالدكتور

آكتشاصهوفهذا!تآكيدبكلساسميهم،نعم-ستوكمان3ورالدوما،قطبيةبطةمعلرقد!لقد.هناكوانابلدتيلنسيانيؤنبني

كطرا*شدالعموان(.مرتفعبصوت.)(سىبهقمتالذيالعظيمهياوعئدماواكير(.واحتجاج()مديحالحماماتخطة-كانفقدمة

6له،نعم.المتراصة*كلثيةهوبينناالحقيقةوعلىالحريةعلىالمواطنوزلهايها،عنشذ-ثلأليةلبلدتيبعودتيامبرىالسعادةليالقمر

لقد،هاكم!سواهالاتلك-المتحررة،المتراصة،المضطربةالاغلبية،هلالمةتو(قةرغبةنعم.العالمفيواحدغرغبة*ليليسانهليبدا

اخبرتكم..واهلهرأسىمسقطاخدملانملتهبة

،ويلبكلن،يصيحونالمستمعبنمعظم.الغرفةفيشديدهياج)للقيامغردبةطريقةاحترتلقد.(4الفرافيمحملقا)العهدظ

وببدوخلسةالنظراتلونيتبلاالمسنين*شخاصمنعدد.ولصفرون!احم-بذلك

وموركنايلفيتقمم.قلقةستوكمانالسيمةتنهص.السرورعليهم!ا!ميدة!اوهاميمبتهجاالمملفيشرتوهكنا-ستوكمانالدكتور

طجرساسحسنيقرع.يضجونالذينالمدرلةاولادنحومهددينا!قليمونقحت-تجبنمنذالحقتةفي،كلا-صباحاامسولكن

.شيمسماعلايكنومنمعايتحدثانوبيلخهوفستاد.فمويقثو.الفاحشالسلطاتغباءكانمارايتواول،واسعة

(.الهدوءيخيموانجرا.(مراتروستوكمانالسيثةتسعل.وضحك،وعيحات،مجة)

كعبيركهسحب!ىا!مالثو،الرئيسبصفتي-اسحسن!المرئيىحضرة-العمت

المسيثة.!-مركريبحكم.(الجرسيقرع)اسدكسن

*غلبيةملهفان(اسحسنليد،ابط-ستوكمانالدكورب،ى!زاجلمنتقاطعنيانالتفاهةمن-ستوكمانالدكنور

؟لحقيقة.قولمنمنعيوكريد،حريتيتسلبنيالتيهيبالذاتكافياتيالغرررة!ا!فوضاحىاصبحتانيعني!تانما!اسحسن

!لبية.جلألبالىلوماالحق-هوفستلاولوا!ادةاطيقلاائا.الصاماتفيمنلا،عنهامسؤولينفادتنا

!الموتحتىفلاضرب،ايضاوالحقيقة،نعم-بيلبخكالغنمانهم.الأميفيمايكفيمنهمرأيتلقد-للخطرحياتيتمرضت

اقولاثئي.ابدا*نحلبيةجالبالىالحقليس-ستومممانالدكتورطريق!ونوهؤلاء.مكانكلفي*ذىيلعقون!جديمةمزرعةفي

دهعايثورانيجبالتى*جتمابمبة*ذيب؟حمىهيتلك!ابد(كا!ضاتاشاملناهملويسرني3و-اتجهاينماالحرالرجل

؟مالحكماء؟بلدايلمح!*غلبيةيشكلمن.(لممر،الحرالرجل(.الغرفةفيضجي!)..الضارة

مخيفةافلبيةيشكونالمجلالينانعلىئتفقانيجبائهاظن؟المجلالينأمباحةالتعبيراتهذهمثلهل،الرثيسحضرة-السه

-م8الصفحةعلىاـلتتمة--ستوكماندكنور.الجرهـ!املى)ولدءاسحسن
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بربر*?*ء?*?**ءء*?ثبمبر*حعمحم***?بريرء**ءأ*
كهؤه،علىكدحقاخرىفدسرشليمةحياالكلننقدح!امجتمعاينصرسعطيعلا؟الئئمعجطءدو

إسسي،سهيلمه"
نسغها.حف

؟13الصفحةءلىالمنشورء....
المفهدمنسيكون،الغامضالحددتهداكلمنبدلاولكن-هوفستاد

**********حعيرر
والتي،فسغهاحفالتيالقديمةالحقازقهدهمنء.خاتلعضتعطناان

...حقءنيكورانيمكنيهفنولمك.3انعاالحاءكلفي،ومسيطرة

(جهاتعدةمن)استحسان.عليهلنعيش،نعم،زعم.(!دائيةوصيحاتضجبج)؟بالعقل!ء.رتحكمواانالمجانجبن

هذهءنلهنها.بةلاعددااعطكماناستطع-ستوكمانالدكتور
.....اؤوالي.ننادصواانتعتطيعونلاولككمبةوطوتهفوااننستطيكون

معترفواحدةحقيقةعلىالحامرالوقتفيساقتصرولكني،الحثالاتعتىانا.تملكهفلاالتثواما-ا)خللسوء-القوةتملكالاىلبية

،هوفستادالسيدعليهايعيش،نجئ!عةكذبةجوهرهافيوهي،بهايتكرر).حقعلىدائماوالاةلي!.حقءلىلليلونوافرادانا،حق

.سواءحدعلى"المراسل"مذيوكل"المراسل"و
.(الضجيج

-؟وهي-هوفستاد1منتاررستوؤراطياستوكمان3-صورا)دلقهـ51-بت!ها،ها-هوف؟اد

،وتمضوناحدادكممنورثتموهاالتيالنظرةوهى-تتنوكمانالدكنوراـ
...الاولامس!وم

القطيع،،الجموعاروهي-وعرضاطولااذاعتهافي،تفكردونامصبةاعناض.*بهكلاملديلي!ىانهةاتلقد-ا-توكمانالدكتور

الرجلانوهي-،الشعبتشكلوانها-الشعبزبدةهيالجماهر.!!ظطريق!كطترفدا!إب،ة1(رإة،الهمدرالضيقة،الضئيلة

نافيالحقى.دفسله،المحتمعفيالناقصوالعئمر،الحاهلالعامي..ا!..50010+.....ها
...عن،!لت"عننكلمالي.ورم،يمجبىبنسارالنابص"لملحياهيس

ذكاءالمتميزةكالنخبةتماما،يحكموانيئصحان،يد.ينوانيقدسالرجالهولاء.المبرعمة،امحجدإدةاالحقا؟ئاشنوع.واالذ)بئمناءلافراد

.وسموااتراصةاةالاغلبانص؟تا،قدمةأقصىفي،*ماميةالمرالمزفيلقفون

-!الموتخىفلاصرب،حسنا-بيليخانبثقتالتيالحقائقاجلمن-بحاربونمراكزهموفي-رمدب،متلحقحم

لهدا،واانتب"،المواطنونايها.(الوقتنذسفييمرخ)هوفستاد.الاغلبيةتجتذبفلمحديثاالعالموعبمن

سمحتم!ان!الانثوريفالدكتوراذن-هوفستاد

فقطالعظماءاهم؟الشعبنعنالسنا!هو-هو-غضثىاصواتشد،ثوريانئيبالسماواتواقسم،نعم-شنوكمانالدكتور

؟يحكمواانلهمالذيناى.اورقةتخكرالجماهيرانالقائلةا!بةضدلأثرر!هوفستاد

!هذايقولبمنالخارجالى-عاملالسنفيطاعنةحقائقألميبةالاخحولهتتكظنلالن!هذاالحقائقمننوع

!اكلدو-اجزون،السنبهذاالحقيقةتصبحوعندما.الخرففيثرقتانهاحتى

ايفنسن،بوقكفيانفخ.(صائحا)مواظنو!اتضحك).كذ!زلتصبحالواضحطربرقهافيكونفانها

الغرفة(فيوصفرضجة،مرتفعبررصوتيسمع)نتشا،لااوتص!قونيانفيالخجإرلكم،نعم،نعم(.واستهزاء

عاقلين!كونواوالان(.مانوعاالضجةهدوء)بعدستوكمانالدكثمر!اكماكالمتوثالحالسنفيطاعتهلتستالحقائقولكن،تشاوون

لا؟الاستثناعسبيلعلىمرةولوالحقيقةصوتسماعتشاليونالا!واهـة!قل،تيثىالعادبةا!عةذاتالحقائقان.الناسبعض!

توقعتان!ياقولانيجبولكن،فوراتوافقوليانجميعااسألكمتببشانويندر،اقمىكحد،عاما!شرثمانيةاوعشرسبعة،عامة

نفصسهيزعمفهو.هدو?يشنردحالماهوقستادالسيديرإلمنيانو!دئذ،ظ!حبثكلدوماتذرلكهذهالمعمرةالحقا"لقولكن.اكر

-حرامفكراوروسعي.للمجتمعصالحلمعذاءوتقدمهاالاغلبيةبهاتعترففقط

آلسيد؟ماذا؟حرامفكراقالهل-)باستغراب(ءديدةاموات!ولواقول:ار!ماممنالمنوعهدافيكثبرغذاءيوجدلاانهلكما؟كدان

حر؟مفكرهوفشادالفاث،العاممنمملحخمنزبركلحمجميعاهذءالاغلبيةوحقائق،كطبيب

هذاقلتقى!ستوكماندكور،ذلك7يبت-)صارظهوفتادالذيا!!كني*سقربوظكلنجب،عفننتنخنزيرفخذمثلانها

كتابةأ.لمجتمعةيفسد

فما،المرةهذءمصيبانتكلر-(مفكرا)شنوكمانالدكنور.الموضوععنكعيراابتعدالمحترماننحسثاننييبدو-أ!ل!كسن

سيد،اجرحكلن،حسناحسنا،ذلكلتفعلالجراةقطلديككانت.الرئيسملاحظةا؟يداناود-العمدة

جميعا،الكملأبينوالان.اننالحرالمفرانااننيفلنقل.هوفشادانني!بطرسيا3-هـمجنونبالتاانك،لماذا-ستوكمانالد!لتور

مخز،بشكلانوفكممنتجركم"المراسل"ان،أيضاعلميةال!سىوعلىان-هتاهوبالضبطموضوعيلان،برموضوعيامكننيمامتقيد

اقول.الحقيقيالشعبلبالجموع،الجماهر،انتنغانكمتخبركمعندمادتممالتيهيانها-المتراعةالئسطاناغلبية،*غلبية،الجماهر

الخامالمادةسوىليستفالجماه!.فحسبصحفيةكنبةهذءانلكم..موبوءةمنطقةاقدامناتحتالارضمنوتجعل،الروحيةحياتنامنابع

(.الغرفةفيوهيجان،وضحك،همهمات).الشعبمنهايشكلالتيالمستقلة،،مةالعضألاغلبيةضدالتهمةهذهتطلقوهل-هوفستاد

بينفرلىايأ*خرىالحيةالخلوقاتجميعفيكئلك*مراليسسواها؟دونبهاوالمعترلىاحيدهالحقا"يقلقبولبالوعيتتمتعانهالمجرد

دجاجةالىانظروافقط!ممجنغررواخرالحيوانكمنمدجنفصيلعنتتحمثهوفستا!السيدعزبزييا،آه-ستوكمانالدكتور

البثةهذءمنالمرءعليهيحصللحمابما.حبوبمخزنبابفيكالت،والجموعالجماهيرلدىبهاالمعترففالحقا"لق!الاكيدةالحقائق

للغرابيمكنأتبيضىالثيضىمننوعواي!باح!رليسانه8المعروقة3اليوالطليعةحراسنحن،ولكننا.اجدادناايامالطليعةلحراسحق!لق
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هذا؟البلادهذهفيالممتازونالناسيهماذن؟لتحررون-هوفسنناددجاجةخذواثم0جودتمهبمثلبيضايضع؟نانمنوسطالغدافاو

ضحك().؟لموضوعءلىتماماجديدضوء5!آ-جيببنرومياديكااوبرباديكاخذوااومدجنة،يابانيةاواسبان!بة

وهذاد.الجديداكتشافبمهنجزءهذا،نعم-شنوكمان؟لدكتورفكووا.الحميمع!.بقنا،اكلباالى؟نظرواإوالانالفرقلصلمترونءند!ا

اقولولذلك.بالمذاتالاخ!لاقيمة!كون!كاد(!كرزحرران:رببهارر!ا،الممزقة،(لتعسةالهجنتلكمنواحدااعني-عامي!اديحروةباولا

تلك،يومكل،تعلنانالاطلؤقعلى"الشعبلمراسل"لايغتفر(نههذاصعواثم.؟لارصفةوتوسح،المصارفعاىتنرددالمتيا،لدنيئة

هي،التراصة.الاغلبية،الجماهير،الجموعبانالقائلةالزائفةالنظريةاريسمتوؤراطياصل!ن!د"اجالروئورد-فرا!،ذييلببجانبالهجين

.انتعننهدونالا.وموسيقىعذبةاصواتاوسمع،ج"رطعامعاىوعاثى
الواحوكلوالفشادا،لنذالةوان-،والاحلاقيةالتحرريةتحتكرالىشي

القاذوراتتلككلتتسربمثلما،؟لثقافةمنشربالروج!ةا!مؤارةا!جين؟دماخعنمخضلفر!مكللتطورالفراءذيال!،بهذ!دماغ

ومقاطعاتضجة)!الطاحونواديفيالمدبغةمنشأتمنالحماماتالىهيالؤاءذو؟تمنالتربيةدقالجيم(لمكلابا!.ذ!كرونتأكدوا،بلى

ذ...5:الكلباما.جداعجيبةبالعابالاليامعلىالمنتعودونيدربهاالتي
لكورعم.(حماسهفىمبتسما،جاشبرباطةالدكنوريستمر

الجماهيررفعمرورةعنيومكلتعظان"الثمعبامراسل9).نستطيعجربولوبهـا1-النوعهدا"نتفي!ئايحل!اىقطيستطيعقلاال!ادي

ببساطة،يعنيالجماهيرمستوى.(لسليمالوجودمناعلى!م!وىالى.القبامةيومصش

بانالقا!للة؟لفكرةفان،الحطولحسن؟ولكن!الفساد؟لىرأساقدفهم(الانحاءكلورئوضح!ضجة)

ن(،كلا.قديمةتقليديةكذبةسوىأليستا!خلافىمنتح!الشقافة؟(لاىلابا3مئازبرحلان21!.إد-)!رص""و("ظ

!الشيطانعملماتعمل!،البفتعةالحياةوظرولى،والفقر،الغباء!دكنور،صيواناتلسسنا-اخررجل

البلاطانزوجتيوتقول-برومياتكنسولاهواؤهالايتع!يرال!نيرارفالىعزيري!يا،جيواناتواكتااوف،!-باركأ"بلى،-ستو!"ن3*ورالمر

في،اقول-حسنا،تطرفاهذايركونقدولكن،اءمايؤك(نيجبحتى،نالرةالريوانات(لاوستقراطبةولكنارحيو(و،ت،احسصنانناصريح

واالتفكيراعلىالقدرةالناس،يفقدثلاثةاوعامبنخلال،ع،ذهدار!الهجنوالرجالالؤاءذوياررجاللييىكبببوفرقيوهناك.بنسا

.01ءاانئطالماالموافقةتمام،و(فنئيهوفص!ه*ادال!م!يدانهدافيوالمهسحك
يبلموولكن،لصميريضع!الاوكسجيننقصان.؟خلاقيبروحي(لعمل

الاربع-دواتالحيواناتعننتحدث
هدهفيالدورمنالكبرفي1لاوكسجينفيخط!بر(نقصاهناكان

ترغبمايجعلها؟لاستقارمنلديهاكلهااننراصة؟لاغلي!بةفان،المبوالدة.بالثيواناتظ!فماءتع!هذا-هوفظد

ذ1..0ؤعلىالمبدأاطبقانماولمكن..جداحسنا-سونوكمانالدكتور
يب.حاوالحداعمنمستممععلىمستقبلهـاتبياني

لمجتمعتوجهانالسمجةالاهانةهدهقنلالممحانلايرسعني-اسلاكسقلايجرؤعندها.هوقستادالسهإديتوقمفحتىلاثممنيت1ثوالحيوانات

المئطقية؟نهايتهاحتىاوائهحملءلىاوالخاص!افكارهالىتمممالىمحلى
باكماصه.

عان"الشعبمراسل9)فيويعلن،عقبعلىرأل!ا3المبديقلبعندها
.بالجلوسلمتهـلمالرئيسيامراراقتزح-ن!حهدما

ما10001211فيماافضلبالذاتهماالمصارفهجينوانالحبوبمخزندجاجة
جلس..جلس.حىدلكعنعم،نعم-متحمسبماأصوات

.......ء..اء.الغوغائيةبق!بتطالما،لوماالسصيل!!هذهولكن.الحيواناتمعرض
كللاصيهديلحعيد4ساعفناد!-(يمفجر)ستوكمانالدءتور

بهبفالبلادكلستعرف!اخرىباتانفي(للجوائدتب3سأ.ش!أرع.ادوحيالامتيارالىبتدطوءلمفكمتنئتوالمانك!وطاولنظامك!في

مزارفيمناتحدرانني.الاءتيارمننوعءبأيلااتظاهرانا-هوفتاد

هنا!الامورتسير(لذ!ن،العاجمبيئالناسبيئعميقاتنغرلىجذوريلانفخوروانا،بسطاء

البلدة.يدمرانهوتور3الدغرضوكأنيبمدو-هوفستاد

ناافضلانيحتىءليعزيزةبلدتيان،نعم-ستوكمانالدثهور.هنااهيموا

مرحى!!مرحى،لهوفستادمرحى-عامل
كذبه.علىتزرهراراهاانءلىهااد

بشح!لامهذ؟مر!لأدنعئهماتحدثالذيئالعواممنالنوعهذا-ستوكمانالدكتور

يئتبهفالدكنور،عشاولكنتس!لسهخوكمان!ةالسب.وص!ببرضجةأ-حولناوقيجمعو!يرحفو!ان!بم،فق!الدنيا"طبمقاتفيموجودالمجسى

(.له!!المرخوم،!د*مالأؤونهذاالىفقطان!و؟.ضمعالمجقمماع)ىصتى

مجتممئايدعرمنان-(الجةكلنا!لى!صوتدصرخ!هو!تادعكشيسيرشخصايمثللدورواميئ!نميبطوسشظ*قي(نالمواضعمن

للشعب!عدو(يرخونوانالهبردلاله83با.(وهسهسةضح!)-اثن!نين

مجتمعدمرلويهموما-(ثورتهازدادتوقد)ستوكمانالدكمتور.كهذهخاصةتلميحاتعلىاحتج-العمدة

يست!صلواانيئبغيكذبةعلىشوني!الذينكل!بالارضفاليسمو!كاذب!نمنحدر،معدي،لانهليسوذلك-(جلأثربرباطة)ستوكمان3نور(لد

طريقالىبهاشنودون؟البلادكلتممميمالىهـتئتهون!كا.لحشرات-أء!لناهوف!ذا-حولهامااوبوميرانهامنوغدقرصانرولمن

فسأقولابداذلكالىماانتهتواذا.الفذاءتسضحق،لهاالبلادتجعل.رفضها1وانذي،ا!دالهالااساس!سخيفةأسطورة-العمدة

اهالها!كلليفن!البلادلت!ن:قلبي؟ل،نالرسميينروسائهبمعتقداتإؤمنلانهوإلمكدط-ستوكمانالدكنور

!لشعب!حقيقيكعدويت!حدثانه-(الجمعفي)شخص،ذهئيةناحيةمن،يئتسبونهذايفعلونوالذين،آرائهمنفسويحمل

الشعب!صوتهذايكنلمانا،وتح!نىفلاضوب-بيليخممتازءيربطرسالممتاذشقيقيانفيالسببهووهذا؟العوامالى

للشعب!عدو6له!نعم!نعم!نعم-(صارخين)جميعاالمج!نم!ون.تحرريغيراتاليوبا-جوهرهفي

3و4!النث!باء،بموه!دلملادهسكرهانه!-الرئيسحضرة-العمدة

هـ!!



ارضا؟الجرائدفيهذاستذكروهل-?ليءورتن(مم،وكانم!ابئالباىةهدهفيكمواطن،صمدمت!قد-اس!صكسن

.اصدااتما!قانلاإسطريع-س!نوكمانالدكأورعنالقناعستوكمانالدكتورازإحلقد.اللبلةاسمعهاننيقدر

(إخرج)!سوكمان،غااتاهذايكللفك!رولكن-ك!يلمورتنالؤيالراياؤريىانعإيلمزاماوأرلى.بهـااحلماكنلمبطر/قةنفسه

.حتنا(للسيداتيمحياندونهورسترالىيصعد)بدينشخمىهذ(نصورماني!بعيانناواظن،مخنرموىمواطنونالانعهعبر

الشعب.لاعدإءبيتكاعرتادن،الكابتنحضرةطبيبانالاجتماعهدايعلن":مايلياقترحوالؤا.قرارنجتمكلالرأي

الخا!!بها*بأثطءكمااتصرفان؟ستطيعائنياعتقد-هورستر".للشعبعدو،ستوكمانالدكتورالحمامات

ياسد.حولحلقةالكثيرونيشكل.والهتافاتالاستحسانمنعاصفة)

؟!زوكحؤوتانراضاعبراذن!نيىص-ااطرين(لحصيقاتل.وبيننراستوكمان(لسيدةتنهض،محليهويصرخونالدكتود

؟ياسيدي؟تعنيماذا-!ورشرويفعل.أليضايصيعحونكانواالذينالاخرينالمدأرساولادومورتنايلف

(.يخرجوير-نندير)!ءهـاستعرؤط-ابىهـين؟لمئىخص(.الكباربعضىبينهم

إ(خهركهـمجانيئ*نيالكم،(5.(،!حيرونيئاحازر)ستوكمانالدكأور

؟""رهور!كابتن،سفينتكصاحبهواليس-ريترا

-ان

)*-رعثم،يدفي.ااتص!يتالمنبوالسيداوفلظوبلىد،)هوللاكممن.كلامهفيالنظامءلىيخرج(لدكضوران.(جرسهيرقرع)اسلاكسن

..،الشخصيةافئاعرلثعضنظراولكن؟الرسميال!نصويتيتمأ!يجب

كل.اكصورتنتيجةاعلنانيسم!يراسعت!عنائساحدإلمصعوتين(،؟بيليخلب،ابيضورق؟لديك.اسماءوبررونك!نابةيره!فسوف

!السكر؟نذلك-.نرتإ!ا-واررقابيضورفىهذا-بيليخ

المواطنينمنالمجمعهذاأناي،و؟حدسر؟دطباستتناء-اسعلاكسنى.هكذا.جزازاتفممه.الوقتلمم!بوقرووت؟؟ظيم-(هـلاكم!ئ

عدو،ادحماماتطيب،ستوكمانتوماسالىركتورانبالاجها!يعائلحمعب!فسيوسأدور.نعموالابهض،لا،ع!نيرقالار.ال!للمجتمكلين(

للنتعب..الاصوات

بجزاراتليهـورون(لاخرينوبخعضاسلاكسن.الضرفةيتركالعمدة)

.(هتافات)!القديمةالطيبةبلببشناعاشت..(وا!ممت!حس!انهتاؤات)..(قبعاتفيالاوراق

جانبا(ل!ائليالتحيزوضعوالذي،والنمشيطالقديرعمدتناعاش؟كلههذايعنيماذا؟الدكتورمابال-(لهوفستاداشخص

(ير!زل!.منتهالاجتماع(.هتافات)!عميقباخلا!.هومتهورمخلوقايتعرف!انت،لمادا-هوفستاد

الوفس!عاش-ببيئلاحظتهل.كثر(بيتهفيتزورهانك-(؟لبيال!بخ)اخرشخص

لاسلاكسن!مرحى-الجميع؟يشربكانانهابدا

حسنا.(معطفهارتداء!ىبيتراتم!عاعدهبهنجما)سوءمافيالدءنمنوو(لتوديان.اقولطمااعرفطكنتانالموتحتىفلاضرب-بيليخ

.(لزوجتهذراعهيمد)!يااولادتعالوا،؟كا!يرخابناهيا.شخصاييزورهمحيئالطاولةعلىداقما

منياعزيررينخرجدثنا.(ممخفضبصوت)ست!كمانالسبدة.احيا.دايجنانهارجعولقني،كلا-ثالثشخص

الشلفية.اطريقا؟العا"للةفيجنوناهناكترىهلالاولتالشخص

.(هـصفعبصوت)!ءا.قرينا،فيخالفلاطرق-ستوكيانالدكتور.لايدهشنيهذا-بيليخ

صبورالستانا!ساخطايمضيانقبلالشمعبعدوءنشيئاستسمعون.لاحرو1لفيىءتق!"اىيريد.مثضىحقداته،!لا-رابعشخصي

".تعملونتعرفوطمالالانكم،؟سامحكبماني:"اقوللاوانمامعإبظ؟نششصىكثمل،لابقيومفيراتبهريادةعنوتحدثكا!،الم!من-بيببئ

!ستوكماندكتور،مهينةمقارنةهذه(يصيح)اسلاكسي.ءليهايحصللمولكنه

يتحمله!انجادرجليس!نطيعممااكترهذا!فلاضوب-بيليخ.شيءكلي!فسرهدأ!اها-(هعا)الجميع

!*ني!ددناوهو-حنم!نءوتواصدةحذولمه4!ارير!ررقاءواحدةردار-(الحشدفي)السكرار

ايضابيضاء

!الفيوردفياؤرقوه!نوافذهلنقذف-غضبىصببحات.اطرثوه!ثافيالطكرانعادقدها-عديدوناشخاص

انفيخ!،انفخ،ارفنسن،بوقكفيانفخ.(الجموءبين)نئعخصترىانتها،شو!ان،حسئا-(رالد!م!مق!نربا)بهلمورتن

نحووعا"دلتهالدك!نوريذهب.عنيفةصرخات،صفير،دوق)اصوات.كهذهشيطالبةحيلاليهملالمؤدي

(..لهميقالكليمهدوهورستر.الباب.بوآجبيثمتلقد-ستوكمانالدكور

عدو!الشسبعدو.(يخرجونوهمباثرهمو!وخون)ا!ءواديىرابغءنور!،الذيوم!-(الدكننورمنمقتربا)يهلمورتن

الشعب!عدو!المئمعب؟الطاحون

فيتوديشربتانالموتحتىفلاضرب.(اوراقه!وهو)ي!يخمنها!تىاد!اذوراتكلان-قلتهماسمعتلقد-سمنوكمانألد3!ر

الليلة!ستوكمانبيت؟مدبغتيوكذلك-كيلمورتن

فىاخرينبواسطةالصراخيستمر؟البابنحوالناسيحششد)المدابئيأسوأهيمدبغتكاناقولانيوتني-سعتوكملنالدكتور

("!الشعبعدو!الشعبعدو"صيحاتالمثارعمنتس!مع؟الخارج.جميعا
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فيالوقاحةبمفسرديسو.(الرعاعاناتطنين-س!وكمانالدكتورالعنآطال!صلط

تعاليلاولكن.سعواءك!م!طزيز.نى،ياكذلكانهم،لل؟اخرىللدان
.".!بهـارجاجيةوخز؟ئنكبرفوف.الدكتوربمتلمحيالمطالعةغرفة

تآالامرفيمافأسوأ،-الامرةىمااسوأهداليس،تسحالمكلابدعي
يؤدكط.باب؟لموخرةفي.الحائطحداءوتم!دمختلفةكتبمجموعات

تكون(نالمحتمليمنكانوان.لحربهعبد،البلادكلفي،ث!خصكلفي.ا!ج!وسفيفةباب،اليساركى،ا(ظر!ةوفي،؟لقاءقىالى

المستنر،الصاموالرأى،المراصةفالاعلم!ة،الحر(لغرررفيأفضلالمحال..
......منمصفوفي.محطمةالزجاجيةالواحهماوكل،لالمحذتانالايمنالحائط

اوسعهناكالمجالولكئ.ايرضاه!اوتطغىالاخرىاللعينةالتفاهاتل3وحا!ةفيوالغرفة،واوراقبكتبمغطاة،للكتابةطاولةتوجدالغرفة

ر،وحايضغطونلاا!م،ر!طءلايعذرونكولكنهم،رقتالونكقد،هنامنه
.ارتدىويدسننوكمانالدكتوريطهر.الطهرؤبل.الزءن..ؤوضى

نا،شىءكلتتحن!يانلامكنكثم.هنا3رفعلونكما،الملزمةؤىصرة
....احدىتحتبالشمسيةي!بممحنوهو،وطقية،وحفا،الروب

ر*راغالةاعرفلشنىلما(وذهالاحمئةيرمشى).الاحوالونلكقضت
......حجرايخرجثم.الخزائن

رخيص-بسعرللبيعا!جنوبيالبحرفيص!يررةجزيرةاو،كاترلمتسا.أاوويروسشعرؤكأمدخلعبربربئلمأ!-توءمان3*ورالد

قوماس،الاولادولكن-س!نوكمانالسص(هـة
..!اخرحجراوجدتلقد

اتفضلئ!يناكاتر،شادةأةاموكللطانيا-).لنغوقف(س!خوكما!مور3الد
...س!نجدانكمتأكدةالى،اوه.(الجوسغرفةمن)ل!نوكمانالسيدة

السكارنصفاندنفسكرالتلقد؟كمحتمعنامحتممعفىالاولاديرنم!ص!ار
.........منهامؤيد

لنألفلانهفذلك،(رراكهفقدقدالاصرارنضف*ن!!ر9و،4نرو--(ز
.....(الطاولى!علىأحجارةامنكوكلةفوقالحجريضعع)د"توكمانالدكتور

.لتفقدهادراكلديهاليصوحوثررو!!ومور؟ناير!فها1يرأروسوف.ءورتةكأ؟نارالحجارةبهـذهتطص!ف!

!لا!ةلهـالتهاا*!ا(لى!ىءهةفرا،قوالىولكن-ستوكيا!اهـدةثا
.-....(.الك!نبحىر(نةلحت،يحت.).ارستصبحأموتوعةدما،يوم

يردالامر،يراعزيزى.

...؟ليكدالزجعاجالىتذ!با!م؟البنتهـذه،باللهوال!ء،ذ"ااسهـ!ا-ال!

يرقلونالا؟الحمق!بظقيهول!!ماقف!"اليصولكن-ستوكمانالدكتور
ىأيدريلاأنهقالىولكنه،بلى-(د(صلةوهي)سنوكمافىالسيدة

ألا؟ه!!اوان!نضطالصوأبطيمرجونالا؟عقبعلىرأساالاراءكل.الميومبءالمجهـيسضطجعىن

يرىانماهأ!كسوأ9و؟أكاديب!ااقولهاالتي-الحقائقانيرعموىبماءالم!يخشصىانهأيضا،لنعتقدراندي!نا،حسئا-ستوكمانالدكتور

انفسهممق!نيختالونوهم،تحرريمن(نفسهميسموناشخاصاالمرء
..،هنا!كهـ4ـذ(.(الجاوسغرمةمدخلنحو)تتكلم.الجيرانبسبب

ء!ا،نئيئاحصاتكفيسمعتهل!الحريةاصدقاء؟نهموالاخرينتوماسى.،لكخطابهذا.(فوراتعودثم)تخرج.حسنا-؟راندينا

كاترينا؟
مسسئ؟-ستوكمانالسيدة

ولكن-؟من!جنونانه،لغم-ستوكمانالسيدة
البيت.بمغادرةيخطرناانه.البيتصاحب"ن-سضوكمانالدكتور

(الحلوسغرفةمنستراتدخل)
..-جدالطيفرحلانه؟هذاأممكن-ستوكمانالسيدة

الوقت؟هدافيالملأرسةمناعائدة-ستوكمانالسيدةء.
يفعلالايجرولاالهويقول(الخطابالىينطر)ستوكمان؟لىدكأور

فصلت.لقد،نعم-بيواببب-رو!ولانالا؟جر؟لاولكنه،ابداهذافييرغبلاوهو،ذلك

قصلت؟-ستوكمانالسيدة

الضا!انت-ستوكمانالدكتوريجر؟ولا-التابعمركزفيأنه-(لعامالرأيعناننظربغض-المواطنين

-نفوذذويرجالالىرسيءانعلى

اتركأدط(لافضلؤرأيت،أخطار(بس!لتالسيدةسلمتنيلقد-ببتراتوماس-ترىوهكذا-سشوكمانالسيدة

.ثعرة.جبناءجميعاانهم،جيداارىاجمما،نعم،نع!-س!قوكمانالدكتود

الهءوالى!عبنةكللتلقد-سنوك!اى(لىهـكأور
..الاخرينرونخوقابشيءيقوماناحديجر؟لا،المبلدةهذهفي

النعكل!لهدانتربرةسس!والمسمدةاىيظنكانمن-ستوكمانالسه!ة

.......!ا.نرينا،لنابانطسواءله3هذاولكن-(الطاولةعلىالخطاب)يرمي

افىكانالافضلفرأيت،احطارابسكالسميهدةسليتنيلقد-ب!ةرا...
وعنمئهد-،الجديدللعالمرحلتنالرسمسوم!

فاناوهكذا-ذلكسوىقفعلانلاتحروانهاقالتولكنها.اسفهاهدى.........
حك!يم-4الرحيل!كرةالىو؟توطالتهلولكن-ستوكمان!هالسي

مفصولة.؟توماس،بالاجمال

تفعلارتجرؤلم-(لميديهويفرديضح!)-ستوكمارالدكتور
بيشهرواحيث،هناابقىانتريدينوهل-ستوكمانالدكشور

!لذيذ"منيالها"أوه!الاخريردطقنل!،-دلك!ى،كاترينا،وتذكري!نوافذكبوحطموا،وسمونيل!ر،!الشعبكدو3

امسر-ليلةالرهيبالمثمهددلالأدعد،طمعا-ستوكمانالسدة

....ايضا،الاسودبضطلونيثقبواانهم

ياأبحت-نياصغ.فحسبذلكليس-بيترا!عزيزيياروكبر!لموناصنو!و-ستوكمانالسممدة

حسنا؟-ستوكمانالدكتور
لهبنطلوناهـن!تديالاالمرءعلىيجب-ستوكمارالدكور

(لمتلم!نها،الاقلعلىرلى،ئلثلاثبسمكالسهبةارتعيلظر-بر-تراكثيرااهتملاولكئني.يقةوالح!الحريةاجل"نليحاربيخرجثدما

-الصاحهدا
ءأى؟لسوقة،الرعاعيتجرأاناما.دوما4رقعيها!فيوسعك،با!بنطيوى

طععما؟،تواق!صعهـررف-!تموكماىرلدكتوا
.!ح!ياقيطيالةهضمهاستطيعلنمافهدا-انداديوكأنهمم!اجمتي

نعم.-ر-تراول!حن،توماس،م!يبةمعاملةعاملوكلقد،حقا-ستوكمانالس!بدة

كاترر*؟!،أسمائ!م.كتابةعلىليد(9لايجرؤونانهم-س!وكمانالدكتور؟كلهاالبلاد-لترككافسببهذاهل
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.المكانهذابيتناعلىيترددكان،ماشخصاانمنهارساتينفيوجاء-بيترا

سيحصدون.الاواندوأتبعدربما،نعم-ستوكمانالدك!نورديمتطرفةتقدميةأراءاحملاننيالماضيةالليلةديقال،كثيرا

(لحنازير،حظيرةديهناتمرغهمفييستمروندءهم!زرعوهما.شتىشؤون

ستبحر،متى.المنغىالىوطنياشخصاطرثهمعلىالندمويتعلمون.ارصو،كماذلكتنكريولم-ستوكمانالدكتور

؟القبطانحضرةتقدميةنفصلابسكالسيدةانتعرففانك.لاطبعا-بيترا

بش!أنه-احدثكماجئتالمواقعهذاهوفي،حسئا-هورسترعرفوؤدا،ناما؟معاوحدنانكونعندما،ماحدالىأرائهافي

بالسفينة؟عطبحلهل-ستوكمانالدكتور.عليالابقاءعلىتجر؟لمفهي،عنيهذا

فيها.اسافرلن،الحقيقةمي،لكن،لا-هورستر.ايضا،كثرابيتئاعلىيترددكانماشخص-ستوكمانالسيدة

فصلتع،نعم-(مبتسما)-هورستر.توماس،كرمكمنيأ.نيمااليك

عملك؟منفصلتهل-ستوكمانالدكتوربماحزمي!كهذهخنازيررزريبةفيدعيشلن-ستوكمانالدكتور

ايضا!و؟نت-برجمتراكاناسرعئاوكللما،بعيدالنذهب؟كلأنرينا،السرعةمنتستطيعين

!توماس،ا.نرى-ستوكمانالس!يدة...اقضل

؟هذا-احستمالفيفكرتلو!؟لحقيقةابرعلومن-ك!كنوكمانا!دكتورالممر!يماثخصاهئالك؟نأظن!هه-ستوكمانىالسيدة

معوظيفةمااجدفسرعان؟فصلييضايقكالايمبعي-هورستر.بيترا،منانظري

.إصسمقانفي،خرى1شرىة؟ووورسترالقبطانياحضرةانتآهذا،أوه-(؟لباب.نفتح)بيترا

بعمل4المستقل،انثريالرجل!فميكهواهذا-ل!ىتوكمارالدءتور..تفضسل

!يالالعاروأسألفقطسأدخلقلت.الخيرصباح-(القاعةمن)هورسنر

سي!بقىكانانهبنفهـهمهاخبرنيلقد؟.همتازرجلانه-هورس!ننو.حالكمعن

-تجرأانهلور!رورعلمي.منكلمطفهذا،شكرا-(يصاقحه)ستوكماىالدكتور

لا!طبعا؟يجر؟لمولكنه-ستوكمان(لدكتوراختراقفيلنامساعدتدعلىلكوشكرا-ستوكمانالسيدة

المرءيئتميفعندما،بسيطةليستالمسألةانؤالوقد-هورسنر.هورستركابتنامهـسليلةالجماهير

-حزبالى؟ثانيةمرةالبيتالىالوصولمنتمكنتوكيف-بيهرا

الةقنلدالحؤب!الح!قةكبداصابلقد-سنوكمانالدكور،مانوعاالجسمقويوانا.مايرامعلىهذ(تملفد-هورشنر

لانرىورزا؟واحدةخبيصةفيمحعاالالصغةكلتسحتىوهي؟السجن.يعضونممااكأينثونالقومهولاءانتعرفينانككما

النريد!منودؤوس(لعص!دةمنرؤوسسوىحولنا؟تعالعريباالخنازيريالجذنهذااليس،نعم-ستوكمارالدثنور

!ياعزيزي،اصبت-ستوكمانالسيدةقملهل.بهاقذدوناالتيالحجارة!ماهذه،انظر!ماشيعالاريك

سوىف!عيستالبقية(ما،مناسبحجم"ن؟ثنينمن(كثرفيهاليسى
ماحلؤلربما،اتيتحتىتصحبئالمليتك-(هورسنر؟لى)بيترا

.هذالي-نانهمو(قسموا،وصرخوا،تحتوقفوالقد،حصباءمجرد-حصباء

ذهـن!ءلىلادملست-هورترهذهفيخوفهناكفلشى-هذالتنفيذبالنسبةاما؟سيقتلوني

الملمظ!
دلكعلىلكثلمكوا-(ربهاتمد)ابرش.

بانشبما؟خبوكماناودثم-(سوكمانالدكورمخاطبا)!ورررءكر.دكتور(!رةهذهطالعكحسنتحم!انعليك-هوهـتننر

-البلادمفادرةءلىممممينحقا3تغاذا-اخرىبطرلمجةفءوتععلىمقبض!الوصع.ورتا،مااقعلههذا-ستوكمانالدكتور

نئجواننسمطيعاننالوفقط-حسنهذا-س!نوكمانالد،*ورا!رأيانفطى،جديوطنيصراع(لىالتهىاىلانه؟حالكل

حياف!اجل9منالمتر؟صةالاغلبيةوستورب،بالفرارسيلودالعام
بسرعة-

؟زقراسهعأ!صه-د!نوكمانأهـبة-.قلبياعماقفيمايحزوهذا.ووورسترسير،الخرافمنكقطيع
لالقد!هدامنبشيءاشعرانمنيلجذونانه-ياللشيطانولكن

عمي.اظئه-ب!يننرا

تفضل!(ينادي).أها-ستوكمانا!رنخور!التنعبع!و3نقلا،(ذنحسنا؟للشعبعدوارعوني

تومالى-يا!زيزيءهـني-لتوكمانالشدة.توماس،كذلكتكونلن-ستوكمانالمحميدة

.(القاعةمنالعمدةيدخل)،ذابهالوثوقشديهـة.نكونيالا(لافضلمن-ستوكمانالدكتور

اذن-فالافضل.مشمغو!ونانكم،إوه-(المدخلفي)العمدةفىوت.الرئةفيدبوسكخطتنىاثرالرديءاللقبفلهذا.كاترينا

؟دخل.؟لا،لا-ستوكمانالدكتور؟قلبيا!اقالىغاصتلمقد؟منها(لتخلصاستطيعلاا!لعينةالكلمة

.انفرادعلىاليكاتحثاناررتول!ئي-الم!دةانالماغن!يسعاتستطيعولا.كالحامضوتمتصروتقرضتمكثوهناك

.الحلموسغرفةالىنذهبانبرامكاننا-ستوكمانالسيدة.تشفيئي

.فوراورعمأعودانااما-!ودل!؟ر.؟بتاه،الاورس،عليهمتضحكاىيمبغي-بيترا

هورشر؟شبد،هاتالسيمعادهب،لا،لا-سصوكمانالدك!ور.ركتوريوما،رايهمالناسفسيعير،دلكومع-هورستر

-!نلمزيد1اسمعانرجبفبماوقوفكمثلمؤكدهذا،توماس!م-ستوكمانالسيدة
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!اخبركاني،ابدا-اثنسائتطر،حسنا-هورسنر

لكليس.تتصر!كمايخنصر!انالعائلةلربببس-العمدةالعمدةلأيقول.الجلوسغرفةالىوبيراستوكمانالسيدةيبع)

.توماس،ذلكعملكفيالحق(.الشبابيكالىنظراتهيوجهولكنهشيئا

العالمكلفقطواحدشيء!حقبىليسانا-ستوكمانالدتمورارتد؟اليومهناهوائيةتياراتتوجدربما-ستوكمانالدكنور

ماهوأتعرفوهل،بهيقومانفيحقالحرللرجللير.قبعتك

كلا.-العمدبزكاماصبتاظنني(يرتديها).ذلكنيكانانشكرا-العمدة

الحرللرجللنر.سأخبركولكني،لاطبعا-ستوكمانالدكنور-ارتجفكنتلقد..اسىمساء

ناكلالحقلهلي!ي!كالجرذالقانوراتدييتمرغانديالحق.جدادافئةوجدتهالقد؟احقا-ستوكمانالدكور

نفسه!وجهفييبصقانعليهيوجبيتصرهـبحيثمساءتطرفمنماحدثمنعاستطعلماننييؤسغني-العمدة

هناككنلمواذا!الحدودابعدالىمقبولاهذايبدو-الممرة.اسى

.بوجد-انهنعرفجميعانحنولكن-لعنادكاخرتفس!بير؟التحديدعلىلي.تقولهاخرشيءالمديك-سننوكمانالدكنور

بذلك؟تعنيماذا-ستوكمانالدكثورلجنةمن،لكالوثيقةهذء-(كبيرةرسالةلهيقدم)العمدة

لككشقيق،ولكني.المعرفةلماماععيهمانعرفانت-العمدة.الحغامات

مطامحعلىينبغيممااكثرتعتمدانمناحذرك،الدنياخبروكرجلأفصلي-ستوكمان(لدكور

.شيءالىتؤديالاكثيرايحتملوأمال(الطاولةعلىالرسالةيضع).النومهذاتاريخمنأنعم-العمدة

ال!يهأستتوصلماالذي،مادا-ستوكمانالدكنهنورسوىنفعلاننجر؟لم،بصراحة،ولكننا-كثيراأسفوننحن

مورتنوصيةشروطتجهلانكامدقانتريدنياحقا-العمدة.العامالرأيبسبب،ذلك

؟العجوزكيلهذهوسمعتسبقأنجر؟لم-(مبتسما)نتنوكمانالدكنور

بيتالىشبؤولكه)55الذيالقلتلاناعرف-شنوكمانالدكور.النومهذاالعبارة

؟ولهذاماليولكن.المعوز.بنالمسنينللحرفيينللمستقبلفبالنسبة.واضحبشكلموقفكتقعرانارجو-العمدة

مورتن.التافهبالثيعلبهبسيملكهالذيالقليلاناولا-العمدة.البلدةفيعملكممارسةعلىتمتمدانلايمكنك

ما.نوعاثريكيليمنكككيفولكن!الجحيمالىالعملليذمب-ستوكمانالدكور

هذا!عننيفكرةليست-ستوكمانالدكتورأهذامنالطكد

!كرةلديكليستانه*فتراضيمكنادن؟حقا-احم-العمدةتدممو،المبيوتكلعلىعريضةالرورملاكيجمعيةستعمم-العمدة

نصيباولزونجكلكوان،اولادكالىسيؤولبهلايستهانجزءبانلايوجدانهلكوا؟كد،معكانتعاملعدمالىالعاقلينالمواطنينكلفيه

بذلك؟يخبركالم.فيهالحيلأةمدى.لايجر؟ونفهم؟الثوقيعيرفضيبانيخاطرواحدةعاللةرب

سوىيخبرنيلمم،وبالعكس!وبشرفي،كلا-شوكمانالدكتورالذيماولكن.ذلكفيلاأشك،حسنا،حسئا-ستوكمانالدكور

ولكن.العقللايتصورهبشكلبالضرائبمثقلاكولهمنمتذمرانهأإذنتراء

أبطرس،قلتهممامتاكدانتهل.لغادرانعليكافترحفاني،انصحانليكاناذا-العمدة

تماما.موثوقمصدرمنعرفتهلقد-الممدة-فترةالبلدة

والاولاد-يعو)هامنلهااكا"نرااذنيامسماء-ستوكمانالدكتور.قبلمنالفكرةهذءراودفنيلقد،نعم-شنوكمانالدكور

كاترينا!،كازرينا.(ينادي)-اخبرهاانيجب!ايضا،الناصحارأملمنمايقاربهااواشهرستةوبعد،حسنا-العمدة

بعد.اشأنبهداشيثالاتقل!صه-(يمنعه)العمدة.كلماتببضعمعتذرا،بخطئكتعترفبانتقررانوسعكفييكونربما

الامرأما-(البابتعتح)ستوكمانالسيدةأكذلكاليس،جديدمناوظفانيمكنربما-شنوكمانالدكنور

السبرة).ثانجةادخلي؟ياعزيزتيلاشيء-ستوكمانالدكور.مستحيلاهدالايكونربما-العمدة

.(البابتغلقتوكمانلاتجر؟ونفأفنمأالعامالرأيولكن،نعم-ستوكمانالدكنور

فقط!يعولهامنلها-(وذهاباجيئةيمشي)ستوكمانالدكتور.بسببه

فشيء،حالكلوعلى!الحياةومدى!يعولهممنلهمكلهم-تصورلكولافل.بميدحد،الىللتغييرقابلالعامالراي-المعمم!

مطمئن!بانهالمرءيشعرانعظيمالاعرافذلكعلىنحصلانلنااهميةالاموراثدمنانه،بصراحكأ

كيلمورتنفان..تماماذلكعكسوضعكولكن،نعم-الممدة.بيدك

.شاءمتىوصيتهالغاءبظيعتذكرولكن!كميرايلائمكمهذاكانربما،نعم-ستوكمانالمدكتور

شدإهـفالغريرراء.ياعزيزي،بلغيهالىنولكنه-س!وكمانالدكتور!هذهالثعالبجلعنقيلمنماقلته

الحكمة.مدعياصدقائكومعمعكشقاقفيارانلالانهالسرورلقد،لكتشجيعااكثر،الحينفيذلك،مركزككان-العمدة

جديداضوءايلقيهذا!أها-(متفحصاا!يهوبنظريجفل)العمدة-ظهركوراءتقفكلهاالبلدةانتظنكنت

.هات"ديد"الئياء!ا!-ظهريعلىكلهافالبلدةألاناما،نعم-ستوكمانالدكور

؟اشياءأرة-ستوكمانالمدكورابدا!-ظهريعلىوأمهالشيطانكانولولا-لاولكن.(متأججا)
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الح!.لسوء،ذل!فيلمكلأحيلة-د!يخنوكمانورالدقيوبلابصنف!جومك.بعنايةمدبرةمؤ؟مرةاتنكلهفالامر-الصدة

الطصبة.سمعنيءلىالحرصشديدافي.اشكرك،لا-كيلمورتن-؟لبلدةقادةمحاى-(دحقيقةباسم-م!بالاة

مننوعوالغريرأء((الغريراءإ)يدعوننيإلناسانسمعتلقد؟ذلكشآنوما،حسنا-ستوكمانالدكتور

اليهم.الكذبةاردانعلىمصم!ولكني،هرااعرف،الخنازيرمور.ننلوصجمةسابقاعليهءشفقثمنسوىالامريكتلم-؟لعمدة

نظيفا.رجلاواموتسأعينئر.الموتورلعجوز1ذلك،كيل

دلك؟فيستنجحوكيف-وكمانسةالدك!ور-بطرس-(النطقعلىالمقدرةيفقدكادوقد)ستوكمائالدك!ير

.ستوكمان،كذلمكشنجعلنيانت-كيلمور.زن.حياتيفيعرفتمناحقرانت

انا!-سوكمانالدكأورفلدينا-نقضهلايمكنفصلك،بينناشيءكلانتهىلقد-العمدة

-ؤل!بم!ى،لا؟الاس!همهذهافىمخريتنقودبأيةاتعلم-كبهب!لىمور.ز!(يخرج)..ضدكسلاحالار

كاترإضاستأخذفاا!تم!النقود!هااج.ل!مأخبركولكني،تعرفانول!نانيجب.كا.نرينا(ي!ادي)!يايلعار!للعاريا-ستوكمانالدك!ور

..محليكلايخفىكما،شيئاادحرتؤدلانني..موتبىبعدوالاولادوبهخونرا؟ال!عمهاما-سطلومعهـلماهدناتأتيانلهاؤولي!وراءهالارضتفرك

ي!ال!نشتريكا!رونجانقودوأخذت-(متأصجا)سهزروكمان3-ورإدا-قبعةانف!اعلىالتيالبنت-اللعنةعليها

!هدهصه،صيه-(الجلوسغرفةمدخلفي)ستوكمارالمسيدة

اريدوالا!.ال!هاماتؤيالالىتن!فثمرلم(ها،لعم-كصلمور.زن!توماس

ابةوطى،طبقاجشونا،اد"دهذ؟أيى!شوناكشفاذ(اعرؤءانانيريدوهو،جدك!جاءلقد،؟نجتاه-(41!خلفي1)ضا)بيترا

تقطرالاحرىوالقاذوراتالموحوئرهدهانالقولفكمامض-لتاذا،حال.انفرادعلىالبهكانيتحثيرس!نط-عكانأنيعرف

جاهـكاقوينا-منشرائحلىرعخمثلتماماربمونعملكفان،مددء"يرو!.(البابقرب).ذلكبرشتطيعانه،!م-شنوكمانالدكنور

كاناذاالا-دلكبر!علانيمكنمحترمالا؟ب.والاولاد،(!ضاوبينرا.عماهتفضل

مجنونا..(وراءهالبابستوكمانالدكتوريرلغلق.يل3مورتن،؟دخل)

-،مر:!ناناولملاقنعم!(وذهاباج*صةلممفتمي)شوكمانالدءتور.اجل!ى؟هنالكماذا،حسنا-ستوكمانتور3الد

.!جنونان!امنعشصاالمكانيبدو(حولهيلتفت)اجلسانلااريد-كيلمور.نن

تكونو(ن،الشكللو!ذاته!يانلايمكنل!انه(لمؤكدمن-مورزن.ستوكمان،المبوم

.ولادك1وبزوجتكالامريتعلقحعها"لجامجنونا؟دلكترىالا،نعم-ستوكمانالدكتور

تذهب.انقبلتحدثنيلملماذا-(امامهتقف)توك!انارركئور؟ايضاالاللقالهواءرونالكثيوويوجد.بالطكميد-كيلمورتن

لابد.اممسعنهتتحثكنتالذيالاكسجبنذلكمنكفايتكولديك

؟النفاياتتلككلوتتننرياعنقدءني،مثيلولليساليومصميركان

تماممقكدااكنلملي!ننيأيشريمكىضطولمض!هيهلىستوكمامانتم!مولدص.كذلك،انهنعم-لسؤكمانالدكتور

مصيب.افنيط!بشكلمقتنعولكني!-الامرمنالتأ!تاماذتعرفهلونكن(صدرهعلىيمقر).ماأظنههذا-يهلموزنن

هنا؟يروجر

بهداالددرتوسكتيرلفعيد)هفيتساوديلمحركثببرلجيبهذلش!يركيلالجنوننن.اءتقدكما،ايضا،طيبضمير--توكمانالدكتور

يةكنانللعل!ينب!ءأنه!ياللث-يطان،ولكن-ستوكمابئكأور3الددؤتريخرج)بركثيردلك*نافضلتفيءدلط!بوه-كصل"ورقن

.(الاوراقمنررممةستوكمانويري،ويفتحه،كبيرج!ءب

الوقاية-هامندوع،ماترياق"لىال-وررو!!المحماماتفياسهم-(بدهشةاليهينظر)ستوكمانالدكتور

الوحوتنى؟لقتلزنعميعاتعيهل-ك!بلءورنن

.الاذ!عديمةلجعلهاالافلعلىاو،نعم-ستوكمانارهـك!نور.اليومعليهاالحصولالصعبورنيكنلم-كيلمورتن

؟-هذهواشعتريتذهبتوهل-ستوكمانالدكتور

نايعلنشخصكلسلعنامولدكتوكيلستوكمالمس-باهرانك،هـىهرنمسبعمل.نقودمنعامعيبكلمنهااشتريرت-كيلمورتن

؟لخاصة!طريقتهمعلىليفهموه!وهمافليكلن،وهماالالميمىرالامرهذاعلى؟لامورتأزمتحين-ياسيدي،و"ذا-ستوكمانالدكئور

الحمامات-في؟لمقنطالمنحو

نايوشكواأولم-؟للشعبكعدوالمنحيزةالجاهلةالمكلابتشتصيأ
لمم؟لحماماتتعيدانتستط!بعفانك،بحكمةتصرفت(دا-يل3مورتن

-؟ملابسييرمرقواثانيةمايرامعلى

عادلته!!والمراكبضعااجبهمئمموا،لملئ!كدنو!فذهناكماقدمودددطكيلشراملاننيبشرترىاذك،ح!نا-س!نوكمانالدءتور

مجانين!الب!دةه!هاهلولكن.مااستطيع

ثؤ،ونها.اؤربشيءفهد(،كانرينامعهدافياتح!ثانيجب

عاقلة.امرأةنصيحةتتبعانك!حقهذ؟-كيلمورتن.مدبغشيمنتأ.زىالقاذوراتالمموأانامهـسقلتلقد-كيلمورتن

نا(مكنككيفولكن-(بغضباليهيماءقت)سمتوكمانالدكتوروا!ا،!لمبممنووا!دي،جلىيفانصحصحاهذاكا!اذاوالان

كاترينا،!نقودمخاطر(!العقللايقبلهالديالشكلبهداتتصرفنتياطروىأننا،بالقادور؟تاوبلدةنسممعديدةلسواتءنا،بنفسي

وكأننييبلأو،ال!كانظرعندما!المخ!يفالعذابهذافيايايوواضعا؟كهذااتهامعلىاسكتتظننىهل.مدمرة
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كلمالخففالمسؤوليةأاكراقثخاعىفيهايكونوان-هوفشنأدسنفسهالشيطانارى

تصلها.فييثتركونالذيئعمدكر،تخبرنيانيحبولكن.اننانعبانيسنحسن-كيلمورتن

الليماسالسيدانايها،واحتبكمة-(بهدوء)ستوكمانالدكنوركلهاالاسهمفسترولبلااجبتفان.الثانيةالمساعةعند،بلااوبنعم

نريدانهأ.بالذاتاليومهذاوفي-المستشىالى

علىسافدرهوفستادلميد5-اسحسنأ،تريناستنالوماذا-شوكمانالدكتور

.بةاسلاك!ن،افتالثرح،لا-موفشناد.اطرقاشيءلا-كيلمورتن

نعرلىاصبحناوقداماأالامرموهتا،حسنا-اسلاكسنواسلاكسئهوفستاديظهر.القاعةالىالمؤديالبابيفتح)

عرآسل"بوذءنغامرانبامكاننااننعتقدفاننا،الفضيةوضعحقيقة.ا+شينهذينالىانظر!اهلا.(خارجه

.الانتصرفكتحت"الشعبللمجيءالجراةلكماهل!ماذا-(فيهمايحملق)شنوكمانالمدكور

منماناولكن؟51،لانتغامراانبامكاكما-شنوكمانالدكنور؟امانهذاالى

كللينا؟العاصفةتثيراانمنخالفينالستماأالعامالرالى.بالتاكيد-هوفستاد

العاصفة.ركوبفيننجحانيجب-هوفشاد.معكفبحثهشيءلدينا-اسلاكسئ

حالما.دثنور،فورااننيارتحولانيجبوانت-اسلاكسن.الثانيةالساعةعند-لااونعم-(هامسا)كيلمورتن

.ثمار.هجومكيؤتي(كيلمورينيخرج)!اها-(هوفستادالىينظر)اسلاكن

بنمي*سهمكلاشرينافدوعىاكونحاكا-ستوكمانالدكور.باختصارأمني.فريدانماذا-ستوكمانالدكور

كذلكأاليس،بذ!-امىالاجتماعفيموقفناتستنرانكلماماادرلد-هوفستاد

بيدككالحماملىالارةعلىتقيضان!يدانكاعتقد-هوفشاد!لطيفاموقفاكانلقد،نعمأموففكماتقول-!توكمانالدكتور

الاولى.بالدرجة،علميةلاسباب!مخزياموففا-والعجائزسالجنناءموقفادعوهوانا

يعضشاناردتعلميةاسسيفعلى،طبعا-ستوكمانلدكتور5.ذلكبغيرالقيامنستطعلممولمكننا،ماتناءالكه-هوفشاد

قليلاونعبث،فليلاالمياهعشعاتسنرفعوبعشذ.العجوزالغر-كلاءأكذلكاليسأاعتقدفيما،تجر؟الم-شنوكمانالدكتور

شلاكليئت!يوبذلمك.فروشستةالبلمةنكفاندون،بالث!اطيء.التعبيرهذالكرادان،نعم-هوقستاد

تسمك."المرايل"كانتاذاذلكاظن-هوفتادأ؟همجرد؟البدايةمنذكلمةمجردلناتقللملماذاولكن-اسلاكسن

.دكمور،الحرالمجتمعفيقوةالصحافة-اسلاكسن-نياوهوفستادللسيدتلميح

سيدوانت."لعامالرايوكذلك،فعلاسستوكمانالدكتورأعمأتلميح-ستوكمانالدكنور

الموهـ.محيجمعيةتضمناظنك-اسلاكسن.كلهذلكوراءبالفعلكانعما-اللاكسن

كن.المسكراتمنعوجماعةالمورملاكيجمعية-اسلاكسن.ابداا!ملم-ستوكمانإلدكنور

مطمئنا.دكتور،تفهمانك،بلى-(خفيبشكلءيومى)اسلاكسن

ذكرمناخجلاننيحقا-السادةايهاولكن-شوكمانالدكنور.ستوكمان

؟ماذامقابلولكن-هنا3شيء.*نبمدالامركتمانالمفيدمنلشى-هوفستاد

ومن.مقابلبمونندمممكانيستحسن،بالطبع-هوفستادباسم،ماذا-(للاخرالواحدمنالطرفينقل)شوكمانالدكنور

وسوى؟لهاينيغيكماتقمموهي،*ركانراسخةغ!"المراسل"!-الشيطان

حي،باللاىالوفتهلافيالجريتلايقافاضطرانيزسفنيكللشتريالمثل!ةعمكيجوبالا-اسللاننيهل-اللاكسن

العامة.السياسةفيعملهينبغيمماجداكميرهناكيكون؟العمامكاسهم

مثلكللشعبصديقعليذلكسيصعب،طبعاسشنوكمانالدكنوراسهميشنرياليومكانلند،بلى-شنوكماناوهـكنور

واسعةبضيسير)!الشعبعدرفلألا-انااما.(متاججا)سولكنالمعمامات

ياللشيطان!،عص!اينأعصا!اين.(الغرفةحولشخما-افضللكانبذلكيقوماخرشخصاجعلتلو-اسلاكلسن

ماهذا؟-هوفتاد..بكالموثيقةالقرابةهذهمثللهليستما

+سني-بالتاكيدانك-اسلاكسن

قرشااعدمالمانيولنفرض-(سحنايقف)شنوكمانالدكنورالميدانفيظهرتقدتكونارلكينبعييكنلمثم-هومستاد

علىالهجومانيعرفانلاحدشبشيكنلم.الخاصباسمك
لألحب،*غنياءمعسرانناتتذكراانيجبأاسهميكلمناحدا

..نقودناففاررون،مسنشاريكمنتجعلنيانينبغيكان.طرمكمنجاءالحمامات

.شنوكماندكور

عرفهيمكن*سهمهذهامرانتتذكرانويجب-هوفستاديقعضوءاوكانيبعو،مباشرةامامهحملق)شوكمانالدكنور

بطريقتين.اشياءتحرنانايمكن؟ممكناهذا-(صعقوكأنهويقول،عليه

انقلا"لمرامل(لماذاأاتيتذلكلمثلوانت،نعم-ستوكمانالدكتور؟كهذء

تستصرجانز!هانكمااغقدانيأالقضيةعلىدنيئامظهراستخلعفانكينبغيولكن.تحفثانهاتماماالواضحمن-(مبتسما)اسلاكسن

الارنب!الكلبيخنقكماخنقيتحاولان-تغريانني.عليكلايخفىكما،بدقةتعالح"ن
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.(الجلوسغرمةبابمنللخارجيخنسلعا)اجعلمنيقطيظلحيوانكل-الطبدعةقانونهذا-هوقسياد

!تومااا،نفسكاكبحوالان.(الحكوهتواف)ستوكمانايهة...بقائه

فرالقد،يالله(الارضعلىالشمسيةيلقي)ستوكمانالدكوركمالايخفى،يجدهانيقصرحيثطعامهينالانويجب-اسد!كسن

..انجرا.عليك

منك؟يريدانكا!اماذا-لىتوكماناليدة،المعرففيطعامكماعنللبتائمباانن--توكمانالدكور

الكراخرىاشياءلدي،بعدفيماساخبرك-ستوكمانالدكنورايسنرى،وياللسماء،فالان(واسعةبخطىالغرفةحوليشر)

.(بةادةعلىلمات3بضعويكتبالةاولةالىيذهب).الانفيرا..بيننااقوأيحيوان

هنا؟المكيوأكماةكاترينا،انةرفو!-انظرا،وألان(.ويةزهامنمسيههيبنه)

؟هفلايعنيمادا،ثلائاصسئرغ،كبيرغ"لا"-ستوكمانالسحيةأتهاهبمناانتقصدوهل-هودستاد

الغهمسية.باستعمالحذهاكن-اسلاكسن
يعةبم)ايضا،بعحقرمابههذاماسأخبرك-ستوكماننور3اه

الىبإبذءترعالملأاخالوأعهداتد!ي؟بيتراهاك.(ليبراالبتلاتعة.هوفستادشب،الناتنذئلمناغلرتي-ستوكمارالدالور

مثننتقهل-(القاعئلبههاهرتي)هوفسداد
القاعةمنبدنراتخرفل)!اسرعي.مايمكئلباسرفيالاريراءبدت

اقوتق!اسلاكسبئسيد،الناقئهكمناغلرتب-شوكمانالد،ةور
.(البتلاقةومعها

ولكني!ههعلاءالشرأااتكمبعوثويزدفياملو-ستوكمانالدآلد!بذلهئوعدبل!اقابن،لرباقوأي

لتانا،دكنور،الاعتهائا-(الئناولةحوأابركمئد)اسلاكسن
والسو،بالضغهنذولاقمسنه"؟منأنسايحههيحطضههمدلميسأتهمحؤ

جماجمهم.سمحبرفىولار!قين!النجدة!النجدة(!رخ)-طويلااصمدلاانا،ابداياقو

(بيرانعود)!نوماس،راحلوناننااشيت-شو!مانا!دة(الجلوسغرتمنوهورشر،وبيترا،رتوكماناررهبةفدخل)

حسنا؟-تتنوكمانادكورا؟هنالتن!ماذا!توماىن،ياللسماء-ستوكمالىالسهبئل

الط!اققربلتااقوتك،اقفئب-(اررحمسدةيوئل)شنوكمانالدلملمنور

ذهبتع.لقتي-1..

انرحلااللعنةعل!؟راحلنقدتهل.حسنا-ستوكمانبببركور!المصرففيالخارج.

سملت.هورصتركانجن،لتهاةهادموك!برتهءعلىهدبوتي-هوقستاه
كانربنا!،نحربحهث...

..آلممرات(القاعكماغئلبنث.حاينداع)

البلدة؟فيهنا-!نمكنظبيرلدة!-اليت!زافيالممراتاعرفليتني-(مئدوها)اسل!كسن

ناويحب!هناالمعركةساحة!هنا،نعم-ستوكمانالمدكنور-----------مسىصمى-----ددي ا-

خريجفسلبنةاونيتملحينوحالما!صأهحرهنا،هناالمعركةتتلاكتا:تئكرهئبسامباهدمئاما

بة01

.الأنهاءفيملوةنلنانائهانيائب،بيتعنوابحصللبلدك

بيتي.في*قامةتستطيعون-هورستراص

انستتايهع؟-ستوكمانالحءتورامئلقيصء"صا ةلماوانا،كا!قسعهئار.صعوبةايةولون-عورلص!نراصصا
ثإء

البيت.فياكونام

.القستانياحللرا،منخامئميهفهوكم،اوم-ستوكمانالههكا

لمك!نئعكرا-بدتراا

احهآعااختم!شرأيا،قنكرا.(يصاقحه)-ستوكمانالهكتورا

..1001بيالعرماغرللنت

للممخليهلالة.مورابهئهالممخبةواانرمبان.بمكننيوالان!المتاعب

51

شهيءلمفنإكونانحمهقلشيءانه!كانر/يخا،هنابهالقياغليايبالتتئبا

هدئةمواخطاهااشنلمتاكيتعلميانيهلبلانه،الانتصرفيتعهعاهيلياةأةاالمهرلمامذاذاميهيئا

-الحمامات0001.

11
ذلك.اتوقهلكئت،نعو-(متنقمة)ستوكمانالسيهق

عمليمماهعذموحرمانييريهونوالان-حاوكمانالهكتورا

لكيكئ!رالحعاحونيالنىووماـانهملالله3الدلع-سسط!عو!البنانيتانليرتانالثمن الذيىاولعأث-حاأنايكعلىالعمراءبىشببقى.هعدقرولكن.لامصا

ا

11

منالبةوبدونبمناسبةسأعظهم؟نييصغونسأجمل!م!بالسماءافسما

الموعظعليكيجرهمانعل!اظن-كنتسولملكمانال!م!يدةكمااحديثاصمر ا

.ياعزيزي،الخيرا

اسمثحهل.كثرينا،سخيفةفعلاالت-ستوكمانالدكوراأ-عسى-------------------
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شارءصبيانايتعرفاالا:اللولدين(.سنرى-ستوكمانالدكنورالمرامةوالاغلبية،العامكالرايشيءالميدانمن.يطردنيانلنفسي

أ-محرمينمشردينابم!،هذاجانبوالى!اشكزك،كلا؟الشيطانيةالانواعتلكاخرالى

الكعيرين!اعرفاننيياوالدي،بلى-مورتنهذهافهمانالالااريدومباشر،جداوواضح،جالابيطمرايي

كلابسلجرب.ببعضهمجذني،حسنهذا-شوكمانالدكتور،الاحراريواجههمانيضطراعداءامهرهمالمتحررينانالكلاب

بيئهم.نامرةادمغةاحياناتوجد!الاستثناءسبيلعلىمرةالئارعاعنباراتوان،والشابةالحيةالحقائقرفبةتعصرالحزبيةوالبرامع

سامياحرارارجالانصنحعندمانفعل(نعليناماذاو.لكن-مورتنغيرمنيصبححتى،عقبعلىراساوالاخلاقالعمالةتقلبالضرورة

التفكيرألاتمكناننيتظنألا:القنطانحضرةيااسمع.هناالمرءيعيشانالممكن

ايها،الافصىألغربالىالذئابكلتطردواان-ستوكمانالدكلتورأذلكيفهمونالناسجعلمن

!الاولاد.الاشياءهذهفيكثيرالااعرفنفسيانا،ربما.-هورشنر

.("!عرحى"صا"لحاحولمهمور؟نيقفزبينما،متشككايبدوالمف)!ذلكالىسبيليهيهذء-ترىانت،حسنا-شوكمانالدكنور

.توماس،الذئابتطردكانلمهذا-ستوكمانالسيدظكالذئبالحزبزعيمان.استئصالهميجبمنهمالاحزابزعماءان

واناالان!ايطردونجني!كاترينا،جننتوهل-ستوكمانالدكورالصغيرةالحيواناتمنمميناعم!ايبتعانيجب،مقنرسكنئب،تماما

.أالبلدةفيرجلاقوىهوفستادالىشظرانحسبك.العيثيعلىيقوىحتى،سنةكل

أالان-افوى-ستوكمانالسيدةشوهاها*فلعلىاو-منهاتخلمامغيرةحيوا!تمنكم!واسلاكسن

اقوىألاناننياقولانوبوسعي،نعم-ستوكمانالدكوردورملاكيمنتكوناـنسوىلشء.لصلحلاانهاحتى،عطلامااو

كله.العالمفيرجل.تعالي(الطاولةحافةعلىيجلس)إ(!الشعبمراسل"فيمساهمين

تسلية!اية،مااقولههذا-سرتنيهبوكيف!اليومهذاالثمستتألققوةبأيةوانظري-كاترينافنا

تتحد!*يجب،صه.(منخفضصوتفي)ستوكمانالدكتور!المنعشالمباركالربيعنسيمعلي

علتم.باكتشافقمتولكني،بعدهذاعنبشيءعلىنعيثياننستطيعانئالوفقط،نعم-ستوكمانالسيدة

!أاخر،انمنشافماذا-ستوكمانالسيدة.توماس،الربيعونتميمالشمسلقق

بث!كلويتكمحولهيجمعهم)!طبعا،نعم-شوكمانالدكأوروشريالنوالصوتوفرندتقتريانعليكسيكون-شنوكمانالدكور

اثعرهوالعالمفيرجلاقوى،اكتشفتهماهوهذا.(هـريفعلامايقلقنيان.كيرالايقلقنيهط.مايرامعلىسنعيشوبعشذ

انفرارا.الرجداتمامعلىيجلعهيجر؟لمدىالتفكيرسامي،حرارجلالاارىانيهو

!-توماسياعزيزي،51.(مبتسمةراسهاتهز)ستوكمانالسيدة.بعدي!مني

!انجته.(بوحيديهتمسك)س!راطهم،وا!ظر-كافوقتفامامك،انجأء،ذلكفي+يفر-بيترا

صفىعصمترجمة!م!إنتهت.(الجلوسغرفةمنومورتنالمفيدخل)..الاولاد

لكمأعطلةاليومهل-سظوكمانالسيدة

حديثاصلر-الاستراحةفرةفيالاخرينألاولادمعتق!للناولكن،كلا-مورتن

ق!للونا.الذينهمفالاخرون،صحيحغيرهذا-ايلف

نالناالافضلمنانلاندرورالمسيدقالوبرئذ،نعم-مورتن

ضشضنض-كأمأالان.(الطاولةءنسيداويقفزاصالعهيقضم.)شوكمانالدكور ..اياملصعةابكللبص

مرهالمدرسةاقدامكماتطالن0وروحياقسم!وجدتها*ن!وجدفها

ثاذية!

!ابداللمدرسةنذصطلن-الولدان

رواية-توماس،لماذا-ستوكمانالمشدة

اعني-بنفسيسأعلمكما!ذلكقلتلقد،ابدا-شنوكمانالدكتور

اثريسسهيلالدثنوربقلم-مميتاثببئااعلمكمالن

مرحما!-مورتن

رجلينفصبحاانعلىسأساعدكماولكني-ستوكمانالدكأور

لعنانفىجيلنصراعتسجل"سرةقصة.تاعدينيانعثسيكون،بيترا-.اننفكيرسابي،حرين
.....!.ساساعالكاننيثق،!م-بي!ترا

التي!الغرفةفيالجديدةمدرستناوستكون-ستوكمانالدكتور

يبرويلادادارأ.لابداكرتلاميذعنشايكونانيجبولكن!!لشعبكعدوؤيهانتنموني
بهم.لابدأالاقلعلى"لهبهبذاعنراثنيمنلي

اللدة.هذهفيءببهمتحصللمن-ستوكمانالسيدة
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الاحالبأييس!عهولنبركاتعبدهوفاةفيللعزاءجاءواغرباءضيوفاصكا

تدا!سعوهيامهخليلوسمع.الليلةوالمبيتللعشاءفيهميمسكان

حتىدرةبهبلةنصفمن،قربمارغطتهاالتيالبطةحياةعلىللابقاءب!بأسى55هصص-

بدبحبالاكتفاءتقنعهانقواهابكلوتحاول،جمدبالعولائقهمعدةاصبحت"-ص--

-
!ثميراالنةمكانهابكلماتوفت!الامرحسماباهولكن.فقط(لديك

واحس.الفرجومعهسيأتيالعيدبانلهامؤكدامعاالاثنينبذبحعاليهاسنا!جم!حمى!رنش!ير

عبدهيحبايضاوبأنهكئرأوامهاباهيحببانهالوقتذلكفيخليل

يقولونالتيال!!ةاللهيررخلهوباىبالرحمةلهودعا.م!تلافبركات*!*

ا!ثصيخؤبةصجمفيوالبطصخة،(لبطيخةحجمفيالعنبحبةفيها؟نمنلهاكانماكلمعهاواخذتالافقحضنفيالشمهـميغابت

!إركابابوسصفانالشيخوراج،المنضفضةالداكنةالجالواننهايةقوقذهبيةاشعة

و!نادالىء-الىروروجاءوذبحتهاالفورعلىاملبطةالامإوامهـسكت."نادحقولبالعائدينوازقتهاالقويةحاراتغصستوقدالمغربلصلاةيؤذن

وهلعخوق!فيعا!ةقفزاتاماءهايقفزوهووراءهفىكضفأخدلتالحمرتجرهبماو31نافهمفوقوالمعاولاعياءفيانفسهميجرونرجال

ام!،-فصنوغامهمانانيعاشوؤم!يخليلوراحبمصيرهاحسوكأنهمنظهورطفوقط!لىاستماشةفيقابضةيديهم1وتسرعوهيوراءها

،ة"،اللوقوعوعادإتلقة"ىشراوسرب،حولهمحكمةعرصإورةظهورءلىرمنمناستراحواقدورجاللري،1وووراتالدوثالات

هو!.!سكهي!هامنافلتاواسفايتضوخ!الامبهامسكت(واخيرارت!خاءفيالجانببنعلىالمتعبينطهاالتيانهمسبقيوتدلتالدواب

نسطارته!لهماو!كدتقادا!-رسيمكلنهازلةاحمالءلىبعضهماستقربينما.متعةمنإخلولا

(لىصإجلصشجدمهمنب!رةفيمخارقايزالىلاالديككانوببضماو!اء،المالتةبزمامقىماسكو(يديهـ!الحاملةالدوابت!ضهامنتخفي

ليما.ةبعد!بب"ولحق(لعارةعلىيلمعمائا"قائمةجر(رااوالر؟وسعلىنائمةجافةجرارايحملن

لالذبم!يقيالحقالعيدعنشائايقللاعيداعندهمابانجسانممافامنيعدونوهموفناتفقينيسوذهالغنمهنوقطيع،ا*جوانيها

وبلامقمماتبلافجأةجاءعيد.الابوابعلىاصبحصتىطويلاازكظر(5ءمعونءولهمضعففينجززانماتالصغيرةوبأيديهماخرالىجانب

الايماد.منمدخرارصهاقلبيهـمافيوجمل،فقطعندهماانذارسابقةالقطيععنسبرهفييشذمابها

رر!لممبنأحراهما!ل!الزءظقفيار!لبه!لمم!اناة!هماو!زاجبارامارداوك!ن،الزقاقفييركضىكالعيارطدارمنخليلوانطلق

نا!الااقصا!"الىاقصاهاكلئالمناديالدينسعرفيجوبهاكاهاالقرقيبه،يطاردهوراحفجأةلهظهرقدراسهبهايزدحمال!نيالحواديثمردةمن

وانمادائما،يفعلاناعتادكماتائهشيءعنسائلاولاابنأ"ل!ااحداليهاالعيمسوىابواسماعيلجاموسةوراءالوقوفالىاضطرانربثماولكنه

عئدماص!يلوابته!إ!وساققدمعلىاليومدارهمافييمجريعماصنانارعلىوانتظر،يدهفيبزمامهاوي!مسكامامهاحمارهيركبالذي

ليجوارقابعئويخرهم،ميوالتها،وشلاطه،ضرهوابو،اهـرننرأىلبثوما،الجاموسةمحاداةفيوسارفنفدقليلاالزقافىاتسعريثما

ا"تداعي.(لجدارلتسئدافيمتالتيالهاديعبددطمة؟لىلايسرعانيستطعولميدهفيفىسقطثانيةضاقانالزقاق

الائحرةالايامفيقمنلالذيشرفمححمودعنيسحدثهمث!لاطهكانوبطنالحائطبينمفقوعاسي!موتانهواحسىالخلفالىولاألامام

يقولوشلاطهخليللي!ماوانضم."الندوية"ساقيةفىجثتهووجدتشم،القرفصاءوجلم!ر-الحاسمةاللحظةفيالهمولكنهموسة1الج

ألانفالىويمسكونالسمع.لرهفونحولهمنوالجيممبحوحةرووة!قويلعناهم!منيلهثوهواخرىمرةالزققىاتسعاقبعدالع!و(ستانف

ادبملاصلتةالى!متون!!موقيالمعسا.الدخانكذلكويلعن،وجاموستهالعيسوىابواسماعميلنفسهفي

فين؟القيالةعزفيبتكونشرف!محمودعفويتهعياليابالكوا-إاايضالثر!نهوالذينيسونهوالذين

ساقيةعندبتكون":يتساءلواانقبلنفسههويإجمبوراحالشيخدكانمندارهمالىاقربكانوانبعيدسريعابوفدكان

شراربتطقوعنيهاحواليهاوتحومبتلف.الندويةالىسب!بلهافيالفمحىمنذقمومهاانتظر(لهنيواللحظات،!ضى

!لبه:يملأوالرعبالسععنهيوقالإ!يمثريهاانابوهكلفهالتيالمعسلعلبةالمحروقهبسببالضياع

فين؟بتكونبالليلترىياوامال-وعما.عشا"ر3منيفرغواانوشكعلىوهمابيهض!يوفتركفقد

رايحوهوشافهامجاهدابومحمودلمبوكو.البلدبتنزلبارليل-وي!عماليرتعوالاررالزفربقاياءنعليهبمااورءطبقسيخرجقليل

فو؟شافها-.واحدنفسوفيبلهفةالحميعوقال"الفجريصنييجرييزاللاهويكونبينماذلكبكلمنفرداقتحىالصغو؟خوه

شراربتطقوعينهانفسهشرلىمحموددارقدامواقفةشافها-وهيخياشيمه(لدموعولسعت!وازقتهاالقريةحالىاتفيكالمجنون

الديب.زيتعويوعمالهمنالغيظاناليهوخيل.منهماتطفراندونع!ينيهفيو"لمعتتحرك

فيهاولشلاطهيمكن!ما(لعفاري!تعالمعنيعوفوكالهخليلوقالالفرصةمنهيضيعاانعلىمتفقانفكانهما،يخنقهانيكادواخيه؟بيه

ليه؟بتعويعارفين-:(ليهيص!ناهىاو!النهارطيلةبشو!انتظرهاالتي

جمهليه-واحدئفسفيا؟ضاالجميموهكتفكسائرحياتهفييمضيالضحىحتىاليومنم"نكيفالاقليذكروانه

شرلى.محمودبتارخدلسههحسث!عشانبتعوي-ثموبثابفضةصحاكيفايضاويذكر،كالعادةوبارداميتا!؟م

السبراحبكلرأتزالىوماكلألتالعفاريتشيرةانمنالرغموعلى!بالحياةيفيضىكالمارد؟نتفض

على،سمعهالى*حاديثاكل!نبممقعنهاوالحدبثخليل!لبآلىلديهلانوالبطةالديكتذبحانامهالىوطلبمسرعاابوهدخلفقد
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!المننتودالطبقالخاويةالصغيرةالاطباقالبلاههفيما.يتبهيقولوهومجاةالعديتمجرىغرهعدهذامنالرغم

عطاموبعضىللبطههـمنلدفيدأنانيدديلافخذفيهيستقركان:وا!ط

لحم.مننخلولااخرىمملكه.عزومهانماعزومهمدعكه.عندنا.عيالياالليلةتعرموا-

ليخرج:عقبيهعلىبدوربأنيهموخليلولمحالالابوتجشأو..وحمامووزوبطمراخ

خليلياشيل-عندءمنكثيئابمورءليضيفيقامهانمنيمنعماقنحييجدولم

منيرمعهومتعيرأسههـ!ووضعه؟بيهبمعاونةالطبقخليلورفعالوزكذبااضافيلانهويبتسممعنىذاتنظرةاليهينظروهومأكمل

.نارعلىوينتظرهالخارجبلبنورزومهلبيةمكرونهكمانوعندفا-

الالستيلاءخطةفيبالتفكرواننغادهتسرعهلفرطالمندهـهعتبةكلوتعثرونصنهموفتحيخليلنحوبر؟وسهمومالواالصغاراعناقواشرأبت

ومضىلمحولاذمنبارادةلماسك(نهلولابالطبقيقعانوكاد،لفخذ1ءلىفيولمعتلعابهموهاج،الطعئمالوانمنيعددانهماياذانهميخهمون

علىانرالهفيوساعدلهالام(أ"4هرعصبينماورائهمنيسرعومتحيبهفنظرعندماالضالهالكلابعيونفي.يكونالتيكتلكعارمةرغبةاسنهم

ودحا+ءسهما.مكانكلمندأر!كث!ةو!طط؟لارض!لهاليسلحمالىيائييختوق

وضعهاولكنهالفخذعلى/ده4ءانخليلارادالعو!منعوباسا!سريغدكانمنخطواتميدعلىباتعندماصولهلياعلىخليلولادى

.الاطلاقعلىلهاثرلاانمارالسيتنهبماواكنشفشيءلاعلر.

ممسردحانعليةهاى.سريعابولا-

ليدءيضعانيهمحالساكاناذىافتحيخناقيبرالفورعلى!أطق
....وعادطالبابومحمدبجوارعكانهواخذالدكاىالىصنهمكاوك!مللم

عنيه:احدىلمحقدوكأنهو!الالارزمنكليلاممه
..كل.بعفيدقودلنهلائرةمكروبةباتالاسابكبميمولى

وركك؟لحسنالو!ك!ين-د!ات!ور،سيع؟بو.سريمابو،معسلدخاىعلبةهات-

الخارجلداخللئ!ف!هفيبواىىيوبهماميخدثرومفامرزاوأورطمبلبجيردقائلالهوفلعهمد..بواياهات.يعسرابو.ى،م!سل

مغيظاسريعابوا!وفىأ

مائلا:الفخذواخرجفيه،هـهووةععفتعيجيبنحسسخليلولكنابو.ابوسريع؟اننعرتكدهمالكخليلياوادياايهجرىإ!الله

الصبحمنعيهمنظراظإ!با!ىدهادرك-ابوطالبص!دبلومضىنفرنفر.ل!تنىمشسرعك.د؟هه.سربع

لحسسيكماجيبداحيهيفعلهسيجدئملفالمخدفقدحقيق!يخطربلابباولهعيحبنمعلولكنهلمطابىابومحمد.دسألومفى

؟إ!مخهيلعبكربناشديياكمانو(يهبفرهد!س-
اكأيهأفييشكانلهوعنبهايلهواتبم.لساذجةالاشياء...

مى:المعسلعلبهيطأبيزاللاوخليلطا:دبابومحمدومال

يكىنيكادوهوحانقافتحي،قال
ولاعه.حجروبقرشبفرهدفنر-

لأاسمكعليهمكتوبكانيعنيخ!يامنيننجاعك-عايةعلىقابضةويدءالقريةحاراتفيجديدمنيركغيخليلوعاد

؟نت.مالدو؟نتاسميع!مكوب-.ايلثرائهاويخعبيعطيهانر!ضلانهفنعيعلىبالنممةيحىوهوالمعسل

خلير:ترحوألاموقالت
.يخرجعندماطنقالعشاءانتظارمييكونخىلدناوتهردغيلقد.منهبدلا

حثهلخوكادىعيبخوياياعب-وليضربعليهماايتهموجلسالإمروانتهىالانخربمفدانهجماثولا

ءدالعضمنمصمه!لماساكتيقمدبىهديله-

وهوالشداقدوقتوفائدتهالاختمتتردمييقالمالكذ!خليلواحىشاء؟!الهاديعبددعامةمياويعجبهحائطبر31ديركاكهخليل

..انتظرهااقيواللحظات،هجيعهيصنحانوننعكعلىدلبهكلمالعيد

سأمرةانتهازيةفيمنحيونرمألالكير(لطبقعلىبجانهالفخذ-..
!إ!واحدهلحظةشظرهانهيهاتا!يومطيلة

كورلبمونا*.د(لنرابكورلكلديبم-لفجالنعليةورائحةالطعاملطهوومميامهيحامركانكيفولذكر

.صغيرةكورث؟تخوياياله!-الىالهامحامرلهميمخلصاكانلمد.الجبرانفال&لهبولنطلق

؟لفخذ:من4نحببيعطيهالاخنىووراضافور.

سوالهاهنلع!اد(مارمميمتحيربضيبينماجانبهيالكانونجوار،لىرابضامطلالمنهابه

...والطةلديك4نضحيتمانصبربفروغمعاينتظر(نالاخرالجانب

الغيط:هنيتميزوهوفضةخيلوطلكبدةمننسبيااكبرلانهاالبطهكبدةلنف!ههيطلبمنهـماكلراحوثفئذ

تنقطعالليرجلكتخطفعارفمكنتش؟ليهممتهودنشانتانما-..
"لتيالامحكمهلولابلايمبميتشاجراـويتماسثاانكاداخىالديك

لد(ليئالمعسلونح!علة
.....الديكوقناصة،الديكلبدهيلخذلمنالبطةقناصةتعطيجعلتها

واحدتهقطةالفخذعلىانقضتبشيءفتحييجيبا!وقبلوالقلوبوالر؟وس؟لارجلبينهماوعادتفقسمت.البطةكبدةيأخذلمن

صارخايعمووخليلالد(رسطحعلىلهوانطلقتقمهالالمخاهـفي......

..يعاللاحتىويتركاهاعنهايحلاانوتوسلصيولحياليهماطلبتلم

ورائه.منوفتحيكالمجشناثرهافيلحظةامهيترك(نوابىكلههذاخليلعاشلقد.الزفىا،لتالمراةان

بس.الكببتاعيابس.بس-وقعالذيالارزبماءاخرقتقديدهانحتىتوسلاتهارغمواحدة

اعينهمابفدربببدقيعلىقلبهماسطحخسهلجيرملإوفييهعطامضفنتبىقتحيوعالكنهاخلعلطبقشيعا!الىلغملارمتهفيمخلصاوظل،تصفيهكالتعنساعليها

.........!واشف!حسرةكلهابنظراتللضيوفالعشاء

"لعيد.ويئتظرانبفيطالعظاميحرشانوجلسادسعفلمع(رعثعاءطبقالىمثودوبصرءالممسلعلبةلابيهجذلاناخليلوقدم

سرورثروتالقامرةزحمةفييخبينانواستطاع،بعديخرجلمالضيوفامامزاللاالني
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موعم1فاه،رو!يص-9،ء

.-!!!!!-!!!!!!!!!!--ص!كا.!ك!بخ؟+.-?

-صندريلةفنبام!كل"أحبصا!يزصئام!كلهنىحاكيب"نايدب"يدءيه!نع
*-!بر...7

لالأ*+--

وطريقة،والحواريةالتلقينيةو(لطريقة،؟لسقراطيةاوالحواريةألئطبيديةالعمليةأالئربية

مننسولعهرىلاعجانيلطربفةطرلتمعيليهبنعاروطرلانتاجلمتسمرطربرلعة،اللعبوطريقةوالئكمبلية(لابئديئيهالمدارسمي

التدريس،فيالعامة؟دوسائلالبابهداميالمؤدفيعالعكما.الاخنبارعضاضهمختاراحمديقلم

ونحانها.والمسأيعاتوالراديووالمدتنماوالاستحنعارر،كالحهدر.......

..ص77(-بروتصادرمطبعه-الثعامهمبلةمننسورات

فاندةوأغزرهاابعانهاذرتييهالمؤلفيهقدنبالرانكال!أ!اما
..

داليقاعمليا.لخطيطاللمعلمقيهايرسماذ،المحعيمسلكمم!للمنتغلينميدانهواد!وجميلطورنامنالر(!تبالمرحلةينصلميداناهملعل

كل،الموادلدريسى"بمبفية"يتاولىالبابفهذا.ادائهاويفيةلمهفهموضوعمنهامانناولالكبمناليوماليهمانحتاجابرزولعل،التربية

لاملا،مايعرفىستطهاللمواد،،بحيث،خاوقواعدفصعل(وفيوحدلقراكامنهاخلاعلى.ال!يية

ء-بهاوالعنايةالاضطلاس!ينبغيرسالةاهمالتربيةكانتفلئن

،والثيمياءوالفيزياءوالاشياء،المدنيةوالمعلومات،والانشاءوالمحادثةالخلاقةالطاقاتمصدرباعتيارها،*مةحياةمنالعاديةالاحوال

اليدوفي،والاشظل،والاريخ،والجغرأفيا،والهندسةوالجبروالحسابالناشئةل!تبا!ئميةحعيراتتضاعفهذهاهميتهافان،للمستقبل

.و(لغناءوالموسيقى،"لندكيةوالتربية،وانرسم،(لمنز!بواتديبركلامة،والتطورالانجعاثمراحلمئحاسمةمرحلةتجتازالتياو

ميالتطبيقيةالمبادى!بعرضهنالايكنفيالمؤلفانبالذكرالجديرس..

صفكلفيمادةلكلنموذحيةتحاضيركذلكيقدمولكن،التلرسى.أليومالعربيه

..؟لعائقةالعللرواسبمنكيرايشكويزالماالعرببمالمجتمعكانولنن

مدىهنايلمسانمعلمايوبامكان0والتكميليةالابتدأئيةالصفوفمن.باتربيةالمناقيفياتقصيدالىذلديعورفانما،السريعلتقصه

والمتمتحال،الحسألسكالملحمتهئلءمطألهكمنيلقاء(لثبافالكعترالهدبن......

....تحعيد4علىالعرب.يم!ملماالهامالاسامم!ريبمونهي!اتربية

مضلا،المضمارهدافياحنهاداتمنالعالميةالفماقدمتهاحدث.
مى..كبيربعابمناليوم

والتمليم.التربيةمهنةفيللمؤلفسنهضئرينخبرذعنالعمليةالربيةرو!عمفصلةدراسةهوبصددهنحنالئيوالكناب

كرانهوهات،ذكلفاسلان!فيرئسسكظاهرميلمسالقلرثلء..
بة....والموضوعهدابعثديمايكونواو!ىاوضحيكونانفيهاالمؤلفحاولى

وينصبتأييدهيبتللاالتدريىوطرقللنظرياتومنامشتهتر!فضلا،الغرفيهذ؟الىوفقوقد،؟لقصوىلاهميتهنظراالواسع

ح!ولعرفىترلمعلولتفبلرجميعاي!بعاتوسبيللولموض!ور3نظرلومعيمة،،ثمولكن.الصراسةهذهمناحيجميعوسمالذيالنظرةمممقعن

المباك،فلمنمتمفلعليبتبطنبهالكتاجتهمافيالنظرمايلفتوفواؤ

بةالعلميالاختعارمضمارفيدمورهوالتوميقالاخننيارمحال.....
..للملممجموءكولهعنوبعدء،ميهالغرضووحدة،الموضوعيتركيز.يؤكد

،(لخبرةوسعة،النظرةعمقعلىبوضوحتددالظاهرةهذهانوو؟ضحواضحةفكرةفكوينالهسيرومن.واحدموضىحولمتفرقةايحاث

(لافق.وضيقالسطحيةعنوبمدرر-ظيمالاول؟ابواباربعةالىهـمفهو.فهرسهمراجعةمنعئه

الصفوففيالجبرتمريسيموضوعاثالىسبيلعلىهناولنأخذاتربويتنظيمهاوالثاني،والمعحيألاراريوالتكميلية*بتدائيةالمدارس

المرلفيقولحيث،العالعةشط"لية11ء ..الا.بعلرو،ووساللهالتدريسكل!ومختلفالتربيةمبادىلعرفيوالثالث

الانجرائيةالصفوففيالجبرلتصريسمتبمتانطريقتانهناك"الطرقاشهرالىبلاستناد،(لتعليممناه!موادمختلفتصريسلكيفية

القاعدةبذكرتقضيالتي*ستئتاجيةالطريقةهي،فلاولى.العالية.(لشخصيةلتجارب1والتربوية

والثانية.عليهاتطنيقيةتمارينذكرثموشرحهااللوحعلىالجبريةوحدائقهاوملأعبهاواثلالهاالمصرلةبناءالاول(لبابفيالمرلفويبحث

ودراست،اللوحعلىامثلةبذكرتقضبمالتيالاستقرائيةالطريقةهيالتعليمومناهع،(لصفوفعلى(لتلاعيذتوؤيعيتنارلالثانيالبابوفي

هيالطريقةالثانيةوالطريقة.ان!م!معبلاشتر(كالقاع!هاكتشافثمالمدرسيةو(لكتبوتحضيرهاالثروسوجمول،مواثماوتوزيعوتكييفها

،الدرسفيعمل!ياوالاشتر؟ك،الانتبا.الىالتلاميذتدممولانهاالمفضلةمباثىءيعالحالثالثالبابوفي،والمدهـسة(لبيتوتعاونوالانتظام

وحدءفيهويجولليصولللمعلمخالياالميدانتترك،الاولىالطريقةبينماواهمها،شرحهافييتوسعالتي،والت!ريسالبحثوطرىالتربية
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كلهم"رإحو؟))الأعتمادلايمكن،*حوالطدقفيدكنه.ويئملنينظرونالتلاميذبينما

!ارك!"صيا!بر"))6وولظ0طويلايصبحالدرسلان،(لاستقرائيةالطريقةعلىدائمةبصودة

*حواحمد،رومححو!القصناصيئنتاليفا،.00معاالطريقتينمزجيجب
...بالتلقنن:!ريقتيوفقيجرجميتثرشمهانالمولففيبيناتاريخاما

*،له،مزاياهامبيناالاولىالطريقةالمرلفيث!رحواذ.الكنابوبواسطة

الحيزالىلي!ح،الوافتالمقروءأتيستوعبالني0الحاشداكلتتىان،):الناحيةهذهمنالاخرىالطريقةوميزةصعوبتهاذكرلاينسى

التط!ورحركةويواكب،الزمنيساير،بعاعيااتاجاللوجودالخارجيو(ذا،الشغهيةالتلقينكليقةهيلتاريخلت!ريسلمتنعةالعامةالطريقة

*قبمجالفيوالالتقاطالارسالمصمرهوالذيالحاشدالملنقىهذهانبيد"...التائحاحسنتعطيفانهاتطبيقهاا!لموناحسن

الحديت*دبرابطةفيبارزبشكليتركرمصرفيالجديدالقعحيواذا،الالشفهيةالتلقيئطريقةهيالتاريخلتدريسالمتنعةالعامةالطريقة

وزصيههو؟لسعرقياللطيفعبدمصطفىالعظيمالرائديزعمهاالىوعلى...مومهةرئيسيةبفرةوربطهأ،عرضهاكيفيةومعرفةالافكالى

..حالياالرابطةواركالى،فديماابولومدرسةاعضاءمنحديتهيعطع؟نعليهبل،بمفردهالدرسطيلةلايتحثانالمملم

"لمنعزلة،*قبيةوصالوناتهاافديتهابمعظميمرونمصرعلىوالوافدونالىوالاسنكشاميةالاختبا!بةالاسئلةمنعدداويوجه،لاخروقت

تبقىحيثالحديث*دبرابطةعندطويلةوقفةيقفون،النهايةفيولكنهمعليهيعتمدبل،مطلفاالاسوداللوحينسىلاانعليهكما.التلايذ

حسبالعاعدالحرالشناب(دبمنمننوكلةهـصداء.كيرةنفوسهمفييقترنالطريقةوبهذه...باشنمرارعنهمايتحمثتلخميجملعدةلذكر

*4ذاومابعيمظحقيفةالى؟ضوفدائمالانه،يقفلاالذيالثقافيالت!رجمنكبيراتقدمالتلقينطريقةان..الحسيبالتعليمالتلاميذتفكير

؟لحيل!مخزوناتلاستيعاب،المتفتحالحضاريالوجههيالرابطةهذءلان.الاخرعالفريقفثدةبمونتظلبينما،اـلمملميئبععيمعالفوائد

.بةباستمرارماتقولهعئدهالان،عطاءذاتنفسهالوقتفيوهي،الشابةفريقانبايضاولهط،للتصريىعامةبصورةاعتمالمالايمكنولهذا

سينقلالمحتمعحركيعطاءثم،الرافي؟لنمنلافرازاتلؤوبامتصاصفهي"وشرحهاتار!ثنابفيالدرسفر؟ءةالىيلإونالمعلمينمنكيبرا

الرابطةمافيواجملاـفضلمشوياتالىالمثقفالفكرفضبانعلىالانسانيانهاكما،التلقفىطريقةمنفثتواكثرسهلة"الاخيرةوالطريقة...

الذينالاولالطنيعيينايمالالينيبالمجتمعيذكرنيالليالحر(لجملذلكاستعمالكانداذا.بةالممرسةصفوفجميعفيللاستممالىعالحة

(لمناعراو-العاءاوالاراوالىخراباوالماءهوالوجودبانيقولونكانواالصروسبمفىفيكنلكليسفانه،مفراالصروسبمغىفيالكتاب

..معروفهوكما*ربعةويقيدء،المعلمنحرةيرطبفالكتل!...التاريخبينهاومن،(لاخرى

يععلجمل3فهو،؟لسفسظائيةنطاقعنخرجاذاذاتهح!!يوا!رالتيواتعليقات،المملالتطويلتجنبالىويمثوء.بايضاحاته

".الوقتتضيع
حولحكلفيهايقومحىالرابطةوهكلا.(لحياةمخصاتتضاعيفه

05فيمايهـثسههئاكنابهيابلانفياجتهدقدالمؤلف(ن(لقولوممفوة

!حملممل،تتحاللكميرءاصساتافتسمعالمعاصرالادبمضايامنفضية

فهط...يكشفهاهـلتيالحقيقةجزرعلىليدلنانيوتنمعباحيرسهفيونظرياتمعلوماتمنالعمليةباننربيةمايخنصللكلالمصفرةالموسومة

؟لمنصموعبد؟لفت!عبدالعزيزوعندربيعالحميدوعبدسرودنجيب.الواضحباثعالذلكوتأييدالتوجيهيغفلانادون،وطرائق

واحمد-الطوخيوعداللهنشلتولصرصمحيداسوحسنةخفاجيالتربيةفيمركرةبامعةلر؟سةامنابهدافينرىانلناحقولذا

...*عتمادانبدث،العلميوالتبسيطالجدطابعكلليهايغلب،العملية

وحكمةعنهااهاللحم!قةل!ع!رتييومن!وبهاجلويعملب!ليمماعيرهملحجةكلهميلومحلعبلححهمن؟ل!هولةالتربريةلرمالتهالصبيالشرفىفيالمعلمتلديةيجعلعليها

جديدة"ايملوجية)أوكتابهالزمنمعمتطوروهوالثيل!وحرادةالشيوخ.عظيمبمكان

"لبرجوازيةلطبيعةالواهيوفهمه؟لعريضةالرجللثقافةمركرءعصارةوهييمحمد

الوطنية.*--.+-**

اكلعالبضعة؟خيرةالسنواتفياخرجتان،الرابطةثمارمنوكانح!*-

الحديثةالشعريةالموايئتلكبجانب..الشبانلادبائناناجحةفصصية

بةالسوقطتتواهـالىبداتالتي

*لل"مبارممةصباحية،)و"كلهمراحوا)،كابيالاعمادتلكاخروكان*مريكيفيالمهجرالعربيالشعر

وهن!...نوحاحمدللقصاعيوالثانيعبدةمحجوبللقصاص

للمجتمع.اللاقط؟لمن!لرمو..العظيمئالعملينهذينبينيربطعميقخطفنيةدرات

خار!معاصدجتها،مندكنخ!صجموبعئطدحياقضالاهبقعاالمحتمعطوعماهرلاخلبقلم

..شريعة.0مثريحةالمجتمعياخذانانهما..البنامقيلانسانية.الثقافةديبوديع

رمن.العتيقةوتقاليمه،القديمةرسوبيلالهمنيتخلصكوجودفيحركان

فمحجوبلتعرفيصدلىالفورعلىندرلريعالجانهاالتيالمواضيع،رفةلبنثيغرش0.3السعر

باثمنقفسدالمشصنالدبقالليليالقاهرةجومواضيعهفينشمعبده
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ا!اةالىيئطرحيتالفديمالئ!رفيمجتمعنامشاكلمنهامةمشكلة.نكوفيالاينبغيئاقةعمليةالنموذجاخنياران...العجيبةوالمفارقات

الاكر.الثمنيدفعمنليربحهاالعلنيالمزادفيبهايدفعسلمةىتهافناولنااذاوذلك،بمقدأرالاالفنانبهامرالتيالبيةنطافىعنخارجة

جافةعلاتفصبحالمجتمعهذامثلفيوالمراةالرجلبينمالعلافةفيتامةاعاشةالىتحتاجالتيالتاريخيةالقصعيبمعي

الكيانوبناءالروحيةوالصدافةالمنباللالحبعلىلالقوملانهاروتينيةقئولواحدا.حىحرفانخطانفبل.طويلةمدةالممالحالموضىمناخية

الحياةبانعميقواحساس.ظنيعيةالفةالىدائما.بحتاجالاسرييعيثهما.حىاتاريخيينوالكانالزمانذلكعنالغربة..الفنانعنالغربة

العميقةالصداقةمنبدملا،حلوةجميلةرحلةوانهاوجدانيةشاركةالصغ!ةالحروبتلكعنكنبنالوكما.الداخليعالمهفيبنمنهالفئان

المجالتفيراذاالاالوضعهذايتيبرانيمكنولا،الطريقهنالانجيازافريقيلاوكنابفي،الاستوافيةالمناطقشعوببهاتقومتزالوماكانتاننى

المحتمعاصولفيالجذريالتغير..التطورحتميةالىالافتصاديالىبالاضافةالقصبرةالقصصمنمجموعةعلىيشتمل"كلهمراحواأ)

تنثر"طوفانفدوىا)الشاعرةكانتلقد.الدآخلمنالقديمالشرقيمبرراهذالش.وطنعاوالتمليماتريبةوزارةجانزةنالتطويلةمرحية

اسمصتالزياتحسئاحمدالاستاذرسالةفيألاولىاشعارهابصرالخاصحكمئافلناالمرحية..القصةهذهعلىللحكمنتخذء

الوراثيةالنيثةطبيعةلانلماذا..شانيروتارة..الطرمةيارةمستعاروقصة.قاثمةاخرىلراسةفيراينافسنقولولهذااخرحكمعنالنظر

المجالفيحىيتمرفلافهوعليهمحجوركائنفالمراة،ذلك.نفتضيالغواجهاشزميلهظنلانهعملهمن!صلعاملفصةوهي"الظلام"في

نسانمالفولاذيةبقنضتهاتمسكتكادضيقةذاويةخلالمنالاالفني.خلسةاليبرةمنكميةشربلانهالخمورممنعصاحبلدىبهوش

والبحتالحرمانفصةهيايدينابينالتيوالقصة..العابرةالحياةبشكلوالحركةالحوارعنصريعلىتقومانهاالقصةهلىهفيوالجميل

.جدوىدونالمفقودالتصديقمنصرعنطبيعيتدرجفيالنفسيالقلقجويعكسبحيتمتوترمتسلسل

اخرنجارويستغله..اخرعنديشتنلالحالفنوسطنجارابنةمدخليبدا..حياديفهوالحوارخطتحريكفييتدخللمفالقصاص

كمبيلاتكلاحعدةيدهوفيبالديونطوفهانبمدوالجاءالثراءذويمن:هكذا.القصة

لهفيلوحالانتهازيالتاجرلوجيةسيكلعفونةتطفولصةوفيللتهديدخلفضوء.ينشرعجوزوقمرعتمتهفييسبحيزالمااللير))كان

بثرط.المديونهذ.كلعنيتنازلانمسندانهخبيثهميفيمخزنفيالصغيرةالزجاجيةالكوىخلالالواهنشعاعهينسكبالسحاب

الخممينسنفيالزوج.الماساةوتقع..الجميلةابنتهمنيتزوجانالمتقرةو(لبراميلاطريقهمتحسساوتجرلراللدمفيشبحوهبالخمور

منذخبازجاجيينعينينبريقالامنهتبقلمحتهالشيخوخةاكلتهلزجاجصوتفرنألارضعلىفدمتعنرئمقلالمةصخريةكهضابتبمو

الظروفهستفقدهياماومداوراته.مراوغلالهحرةمنطويلزمنبرهبةمترقباثانيةامانالىالهموءوعادالموحشالسكونفيمتهشم

النفسيةبيئتهفيرفيلشقاء1بهالقىكائنفهييوتويياهاالمريرةالقاسيةالفضاء."فيخافقايعلوالحئرةالخفيفة*قمامودبيبالشبحتحرلرثم

عنللتنفشالوحيدالمخرجهوالطمانالضياعوكان.الحرمانفكانتعالعفصةميصو"الشاطىءعلى"قصةف!يالنانيةالقصةاما

فحسبالموفوحاختيارفيلاالقصاعيبراعةوتنمو..المظلمالقبرهلىا

اولالقعةهذ.فرات.لقد..القصيرةالقصةمعالجةكيفيةفيبل

موهوبفصاصاماماننيفاحست.الوطنيةالثقافةمجلةفيماقرأتهاقرلثهل

النفسيومجالهاجوها..فصةفلكل.المنمكئةالفئيةالوسائلكليملك

الىالقارىواحيلواحمهفصةصميممنصرورة+يصبحبب

فيها.اتىالفنيةال!قانقبكلنقلهانستطيعفلنقراءقاالكبيرتإثالثاعرتينديواصأ

،"*

ادصبالقصامىسلنلنمي"مباركةصباحية"الىذلكبعدوننقل؟طوقانوفعرىالملالكةئلار

اننا.الحوارعمليةتحر.يكفي!افقهموهبةيملكيوحواحمد،نوحاحمد

..نوحنجبهيمينئيالنبمالحي".اتاريخيالقلعة"جوعمقفينلمس

وهذابالحياةالزاخرةالشعبيةالبينةتلكطبيعةمنمقمودالموارانالمو!مراره

فصةكنموذجولنلخذصاحبهعنينمخاصاطابعالقمسهمايبعل

فيطاعنينعجوزينقصةوهياعمالهاروعمنوهي"دثاءليلة11

ومإرقةبفلىلحننىهجوبينلممنىلادعلىلمملولعجونطفولجتاءلسودبقلقبمقطفةألمتجولوجدتها

لايتوقفالنعكيالمطروسيا!،الرعدوهزيمالريحبعويلالمزدحمةالقامرة

بىصوبرتبوالدلنكيتبتلعهبالتيغماعنفبلسعالذيلمتقطعضممرائخناليبماعلىيحكممن!بهما

الثلجيةالشتاءليارفيالبمعثمبحليطردمرغماخرجلقد.العاوية+دابثار

لهابيوتاالكمرةثقوبهامنالرياحاتخذتمهترئةثيابفيوهو

للقيعتملصدرهاوفيالمتعاقبةالرعددمساتمنتعتىانتريدكانها

رزقهخلفمبراالصناحفيفالرهاالليذلك.زوبهاعلىجازعسممسمىكسسسيمم
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وهو.اجقحسنالفنانبريشةكلهمراحواغلاف..الغلافانبقيكاتالتيالقليلةنقودهاعلىخلالمهاواتيارقادفيقضياهاايامبعد

الصحراءبامتنداد-نوحيكبيرة.صفراءمساحة..عميقةلقطةبقيتدحاسيةانيةاخرثمنبعدالزقاقبابعاى2لمحلوىمنهاتبيع

*ديموجهعلىيستقران+لريدكانها،متعبةامدامواثار.اللامتناهيبللمرصاد.الجىفنتبحوالا.مفرخروجهمنيعدلموحى.لديها

وهتالد..الاقدامباطنيأكلالنعي..المحرقبالهجيراحساس.الاصفرمغتركهاؤ!الحياةوبينالفردبينالقائمالصراعطبيعةتعطيوالقصة

امتدادفهنار..البعيدفي،اما،الارضعلىملقاةرسالةمنبقيةالخارجيفالمرننمعجبهةمناكثرفيشكافحوحدهالانسانيبمحيت

هذاان..راحتالتيالقافلةامامالطريقليخليبعنفقطعسلكيمصدرهامشإكلفهي!ردياحلاتحلالمئتاكللان.مشلالهازاءحيادي

فيهناكيكنلم..رياضامينللفنانبلوحةيذكرنيعميقالغلا!حلاحلهايمكنالمشاكلولكنإ!.0الافنصاليالمجالطبيعةهوواحد

طريقفي.تصعدجئازةمناكترمقطلونينروناكثررياضلوحةاقيريودالم!ةوتكتلواحدةكفةفيوضعتالمئاكلانلوطبيعيا

بساطةمنتحسانكالاالمدتورةالواصدةالنمطيةمنوبالرغم..طويلةاخرياتوفيشيخوخةةمة!!بماصشالانسانؤيصبح.لتحلازاءها

.ألافندادذلمكرتابةيكسر،مائنيئا..الاجواءتلخيصوفيالالوانالوجود.مشكلاتيواجهوحيدغيرالم!ضمععنمعزولغيرالخريفيةا؟مه

بالرغم*نمعهاحتىتبقيناماتزالانها.0الرزينالسيمفونيالنموذجانهشراعيبفىورقالباسيفيكيعبرهـانيرالذي..البحاركذلكوحده

منفهومباركةمباحيةغلافاما...سنةمنذكانتلهامنتاهدتيانمن.التاريخفبلماعصرطرازمن

الالواناناولا،الغلافلهذاارتحلماننيوالحق.حجازيالمفنانلصميم

منمعنذهبؤنحن.الانسانيالعنصرطبيعةتبرزالمثانيةالناحية

منمقاهناكايصخعارتحيحقالدللةلةالعدلالذردنجبىرمنسجمهدهو،م!ساحهللونفسهلعميقمايترسبحسبيتغير،ولكنهبطبيمتهخيرالانسانانالىدهب

...احمدان.البشريللمجتمعالاقتصاديالاطارانعكاساتمناعماقهفي

مضمونا،+يعكسالتيالحركةولكنها..ميار!!يحةجو3للاوحر"ةبالا!لقافيالنفسيالعراعذلكيصورحينالقمةالىيصلنوح

!عىان!كنلاا*حظةهذهانواعتقد.نوحاحمدقصصهـ!ىفيار!ارسا!ا!رةبرد!ارعالباقيملابسهفيوهو.عجوزهاعلىالعجوز

العربيةامنبةاه!يءواخيراالمبسكلةريشتهلهكفنانحجاريكهةمن

...العميقالانسانالحبانه

كبيرين!قصاصينميلادعنتئبئاناللنينالمجموعتينبهاتينمشكذشفمناكئرتثيرفانها"مابيموتالئمعبها").قصةاما

فارسالمدينمحيالقاهرةمناكثرالواحدالفنيالمملفييتترئرانيمكنهلاولا...هامة

ء--5-سيمكننافكلالمبداهتاصحواذاأبالذاتوالشعرالقصةمجالفيةنان

ئن!يمكنفهلمرةالعملهلاثلنجحواذاأالمبدعالفنانشخصعيةتمييز

العملهذامثلتشبيهبحيثأمنوالهعلىينسح..مقياسايتخذان

وهده؟شخصمناكرعلىالمجهودفيهاتورعالتيالجمايمةكالمزارعبانه

هظعلىعينانا.نسمرتلقد.القصةهدهنقرأونحنراودتناكئهاالخواطر

حديثاصدراللهجةالىالحوارقربالنيكذاصديقيالىمهداة"الاهداء

نجرالحواراناحسسناذلكبعدالقصةقراناوعندما"اللبنانية

لحظةفييخرجمذيعصوتمناكثركأن.القصةجومعبالمرةمنسجم

وطيبةنوحاحمداين..الارساليةالمحطاتتداخلتلموكماواحدة

ء4..ولنسمسمياافتحالدهراخرالىهنامنقلريشتهواصالةحواره

ضتغسأشرصاتزاحمفيبعيدحدألىالقصةهذهوتشبه..ابداسمسملكيفتح

بيندارت!اكالمعركةعالحعندماوذلل!.الغبرةشاعرقصةالحوادت

يبسطهلانيمكنؤكانالاحراشظلامفيلهتربصتالتيوالعصابةالشيخ

التيالتفاصيلتلككلفيللخوضداعيولاقصيرةدالقصةللقارىء

بئ،ءمتاثحتىلهانهايةلاقفزاتفيالمصورةوطمستالمعركةمعالمتماماضيعت

نايجبوكانالبوليشيةالمفاجأتيافلامؤبحدتبماشبيهةبحالةبدت

العربيةواللغةالبسيطةالعربيهباللغةالقصةهذهفيالحواريكون

بقلمفيةوادراروفيالقصةوالتقريبالتغيريدخلانافهم.المحصولشحيحةفرمطواعة

اترجمثمالشقيقلبنانعنانلأامانماالسينماالىطريقهااخدتمااذا

فان..اخرقصاصلسانعلىالدارجةاللبنانجةباللهجةالحوار

صبحيالدينمحييمتوقفةباستمرارتصبحنيوباقالجوهريةاصالتهاالقصةما.بفقدهذا

...ووجرانهالقارىءقلبالىنصليجعلهامرورجوازدون

لبنانيتانل!تانالثمن/تشمسانخينحوانيفيكنبتسريعةلمساتهذهكانتفقدوبعد

تتاولففمبليةدراسةفيعودةولنااخرىمراجعةدونالمظروفادخلناها

بيروت-الآدابدأرماكتبهكلعلى)انلان!المجموغينحمانبنانعلىالمرموعتببنهاتينفيها

دصص.منالكنابينهذينفيبمازتقيدلنفنحنالقصاصان
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لأ**********"*****"**"ء********بهه******ير*"*ثت

::أافؤاء!صالممه*،،/ير
بره،-ء؟9!ضاءأمحذلذ

طحن:!!كاى
*كعحنيهلأ*******************؟

كر4
لملأ4

لمئنلمجض!ى!حبيغا

بر،*مةنء*بربربرء**-بربرء*،*4*بمه،،"*،،*"*،روكللنمهثن

نعهعنماوالامتعالبالتكلفالاولىالمعميةالمهوايةاس!متهناوعنالادبمنئثرننأئيأنراثايعدانبأامتانالمأاماتالملاحمادظهيأنلمن

،والمحنوىالقالببينوالتنافر،كالنقريريةاخرى(دا!منهذاعنالمصصيهالاش!الاستيعابالىالاولفصاصونا؟ضالرولذا.العرببم

..الأصأتئتالدراميةالوحمهوضياع،للعنان؟لاهداهـ؟لمسعتةومنوبان.الأرملأرائثنابدحهتننااأتي

نطدرءكنائتان،الائألالئهوائيلئتاثناعلىاليومظخةهممأذلكأهدالىانمنمهو،الحا!متالثنيلابناعمنامتبا؟ناتيهانتعأيبرامنطانلات

والثقامة.الاريخيةظرودهاعتبرنااذا(لادبيهمت،ضتنا.مفهوماومحقنجبرنحوءلىالفريهالنمادجمعتفاعلوا

،بالطفرةوانما،بالنطورلايؤمن،اليومالافسانيالمجتمعكانواذاثون،مباتر!بطريالاورثبيانةتدقيوالبتأثرت،؟لقرنهذااوائلفي

اعتأكنعنىهتئنهخئنلا،المعنتمئتيسايي؟ى،العكنبيادمأناعلىوجثأللأنانالتنهنجبتنالعبهريتانابماهي:الأمنالبمتانهطبيعانعنئتساءمنان

.لنامدأمعأناأبعهالأأنطنانرثهامنخيأةلالنياانثأاؤمأحص!ملانهدهاثن؟منحسهن

لائها،اخردونا!الىق!منجزءالالظللالمعامرةالوا!يةفالمدرسةجنبانه!عنوبهمابكل،الاديبمجتمعءنتعبيرهيام؟ولمثلواجهاد

مألأة.هئنائلنفيالمعدئندةبالثنينتفلانبه،السابقةالمد(رسنأيضعلى؟اننظمانفكريا!فثنمش

النسبتفاونتوان،باسرهاالدنياتحتوكيشاملةنظرةهيوافمانحوالاولىخطوانهمفيالاسئاةبهذهيننقدموالمادباءنا(نالحق

.الارضهكءعلىكةبقنكثنملابساتتيالموغكنعيأمنعيالأالاولى؟عمالهقننينان-لانلمك-طبيعياانكان.الأرمنادغه

بالنظرةلانفرفجامعةبصبرةانهاهي،حقاالواقعيةبهتتميزفمامعواضحاتفاعلا،*مرواؤءديلكنلملانها.الفنىلاذجة؟لبئية

علىتعمل،ضيقةذانيةع!سةانهالوىالروماذميةعيبوما.الجزئيةالصامنةالمحاكاة؟لىاقربكانتوانما،الاوروبيةللفنونالعمبقيكأالجنور

البثر.فيواليائسةالفردية(لجوانبنقبير.الاصبموالتؤلب!

الحياةلمظاهرالياتسصببلاكونهاالاالفوتوغرافيةالوامعيةعبوماشكللايجادلصطرعكانت،ال!رنهذااوائلدي؟لغربواد؟ب

مخطئةالتجزيئمةالنظراتهذءوليست.اعماقلأبجوهرالمساسدون(لقرنخطوطهيمالساؤ!ةالا(!رسة.اـلج!إبةمجت!انهايناسبجديد

لمجتمعا!والماديةالروحيةاموناتعنصادقاتعبيراكانتفقد-.ذاتهاؤ!سلطانهيفرض"الفيزيهء"الطبلميميالاتجاءكانصيت،عشر؟تسع

احضانلنا.فينشأتكثاعأاوالمذدلمطأالىالداعينلأةنأفتيجةالأرىههان؟ياأعنانفن.مننيأعملاأا

والائانوألحياأالةنذننمنتفففلا،الهديتالعثسفيالئناوريأامافيمكأنهانأمننناللنمنألدنتنمةالعلةنماأنصاراتكانتوانما،بهألاقصسن

لاتتيلت،الانسأنيالمثأتمئنونظذ،اثنهنرتعالعلمتأدلألان،جزئماملنأأابةناهيبأمنرا،يمنهاتتنأسىااأتناأيانية؟لألىمأةهناكوأانته،انالائسعالم

..الأاصر(لموألنهلناالصادقل(غناثتسبيلهما.مأخننانوالأوترتافيأالمرتنيأ؟لمنن-تانهتاكوأانت،نيوتن

ي!لكانيحاول،الانجبرةالاونةبرالحديتالمصربرالادباخدومدالىادتا&يوالفكربةالمادإقي؟لاوضاعزوالبعد،،!فاريخدمةالى

.الحياةاهدا!نلمسلحيالوامعيالطريقهذا.وجوده!ا

اسرثنسفنيأئنببمةمنبئأئهأبريتكامثنبما-الرننايأوأانده.هننهالاننمعيهالممههسأئنذةنرهمبرتأانعممالمهالفهعاثضيرستطقنوام!

لأتحالطذيأةالفصةابعادانريهمولا.اللتدبهأبالمواتعيةااتلنادنوتابالمبر"ه--ع41*"طأ؟إمتمنهنبمي!أبانانكنتوءيددننمرناتمع.2ع"ىمانكذث

احد(ثقناولفيالوافعيوالاسلوبالموضوعيةلمئنرطعربضةنامذةمنرومانيةقرةيص!الحينذلكفيمجنمعناوكان.؟نذاكالم!سي

انبشر.الاستب!ادءنالو)يدةاحزانناعلىي!ضغطالاجنبيفى(لاحتلال.تار)نجه

**!ه.ارضناعرشعلىالمتربعالاقطاعازمةيعانيوا!صادنا.الداخاب

الئيدأ"علىفصي"بعنواناباقنةثروتللاستاقجديدأفصتنوتيواصبطن.و؟سىلئأعأميالناانيأ(لمدينأمئث)يختكقالحزينوالئهيفن

فيالمصريةالروايبنوأثنلنتالتض،الالتلىالمدلننلاتنجمنمنعلىنعأربالدموونحبلىاـودمالمهو؟اتحت،والاصوالأذهيألديدانرسعاالمئناان

الواأعيأ.نئدسيعتها..وألاانهأنن

لايشغل.مصرحياةفيالاقطاعيةالطبقةمنجيلينلصوروالقصةاودعواحينالصوابعنناواوان،باعصابهمالفترةتلكادبا؟ناعاش

الجيلفينشل.وحبكراهيةمنالعواطفمأساةسوىالاولالجيل؟لادبقو،لبمي..الرومانسيةالأساةهذه..جتمعهمملساة

محترئ،الروعمبعثر،النفسممزق،أتباينمذاضحيةالجديد.؟لجديدالاوروبيالمجتمعلينالسبطرانراوفقعلىالمستحدثةالاوروببم

الثتسد.فأم.الاومنوبيوالبناء،المممرنالتنلمتبأبينافنالخأفنحدانوأد

أبنيبينزلأاثنكنأقيرئةمت،البالنذأتاحمابنأألامنلىلثأيهن3ويمأهن.ألمذأ!سةن(لأنيشنالهيحهته،المحليأتكنربتتافيألانسانيألأفنأهنمدنن

المهنسيبعقليةاوروبامنعادوالاخر،كريموسيمغئياحدهما:عمهااطارهاتخط!هندسيةدمحاولات،والخلقألافياععملببةا-تبقناواتما

اليالطموحفقرءعنينبىءدائماظلوجههانحتى،الاقتصادية.بةالاوروبيةالاطراحدثيوافقبما(لفني
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سبيعلا.ذلكالىيستطيعافنم،الدهرعمهاابنوبين،بينهاوالموعداللقاءتصئعآلفتاةمربيةكانتواذ؟

**،،نحوهافؤادهبهيعتلجمارغم،التبذلنهذآيسرحلمانه،،لاالوسيم

فجاءت.ضرورتهاتئنت!نيةمبرراتايةمنالفصولتلكختوكدفتنتقمهياما.واللقاءوالمواعيدالغراملاتعرفصعرةباحرىفيزوج

عدةذلكفي)سهمتوربما.والتعبيرالصدقحرارةمنخاليةالصور..اوروبامنالعائدتتزوجبانقلبهامن

وجردهاشخوعهفصويرديلكاتب1راكق؟لذيالن!نيق!لحوار،عواملالجليمنائرلفبنايقفز3.اعوامبعداعواما،القصةوتوقف

واصثح.باهتةكابيكا.نوريةرسومافجاءت،ودملحممن،بموهامما-الولدبهماوادا،"سهيوا)ابيلنافيصور،القادمالجيلالىالماضي

فيلانعتمد،المراعةالنقاريرمنمجموعةلذلكنبعا-(لفنيالبناءهذاويقودهما.طبقتهماعلىيحقدانثم..اباهمايرهان-معاوالبنت

حي.كائنالمفني؟لعملبانتفولصمادفةنظربرفنغوينها.(لحكمنظامعلىدلبتعملسريةالىجماءينتميمقيرصديقالىالحقد

بها.المحيطة؟لظرو!منجفورهالها،اجشماعيةطا!رة!لحبكمايببثوتها،لملدفياولادءلمجي،الهابرالحبيب"وصفي"بينما

امراباننحىملا،وسهيروصفيبينالعاطفةهذهيخلقالمؤلفولكن07تكونكماملذاتها،صويت!فسور!ط

عنالعاطفةفجر/يىانش!ولا.سوهـبحدتالوجودواجب!مببانتابفهو،المزبةىنباقنديالبديمعبدنجل"السيدإ)اما

الشعوركياتتبعمنمعهايجردنا،الوأقع؟دض!يالنابتةملابساتها.المسلمينالاحوارجماعةمعيشتركفروي

العلأعقينطبقةبينيفصلان!يعنراللفناناجدولست.الظا!رةلنموسهيرابنعليالقبضىالسلطاتتلمنيبا!،الروايةخب!ظوتتجمع

؟لامهي-والمعنويةالماديةبمكونافها-ا،جتماعيةفاظتقة.وحبهـما.الاخوانجماعةفيبعضويتهوالشد،الشيويمةبتهمةفوزيوصديقه

؟لطثقاتبيناذنالحبويتميز.عنهاالناتجة؟لظواهرلكامة(ثرءبةلمجلدككرنجبر-جهودهيراني(ن"باشاوصفي"المعميلبثولا

العليا.الطبفاتفيعنه،ا!ش!بية.الجميععنبالا!اج.فباعاالاوامرففر-النواب

التعرفهوحقانريدهوما،.لعنيناذالهاميالحبمثكلةوليست**،

صراعاتهافيالمختلفةالطبقاتعبرالطاهرةلتلكيالاجتماعاكطورعلىنجيبثلاثيةالىشداالقارىءتشد،اباظهثروتخيوطاننتكولا

المتباينة..ولكنتاريخنامناجيالثلاثةصو!تفدالملحمةتلكلانذلك.محفوظ

الطنقيةوامرازاتها،للطبقةألاجتماعيهةالأرضبينا،تثنابكةوالعضاصرالطبقةعلىمحاوسةنجيبقصرحين،تماماصادقينكانا،ل!يهماالاديبين

القلبحيوية(لفنبمللعملينقولم،وتلاتاذيبتك!،الخاصةاربابعن"الئيلعلىقصر"مولفعبربينما،الصغيرةاتوسطة

الحى.الكائنوئيالنابض.وسكانهاالقصور

استخرمهوةر.الد(خليالمويولوجهوالفنيةالعناصرهذهواولفكان"السكرية"و"اثسوققصر"و"(لقصرينبين)ابناءاما

حديثهوالمونولوجانرغمالمستقيمالخطسوىلاررىكمهـئدسالفنانيماحببماالمصغيرةللنورجوازيةالطبيعيالتطورهوواحدخيطيربطهم

تجر!الداخليةالئفسيةالاحاديتكانتولو.منظمنجرسيكلوجي.وانحدلونمو،وانتكاستقدممنعادةالتطورهذا

منالمنفسعلوملتخلت،اليوميةحيانناو؟قعميالنحوهذاءلىالطبقةتتذريحميالمحاولةهذءليخطو،(باظهثروتالاستاذجاءفاذا

يعرلىفيماالديناميةالوحدة.لظمسىفيالاولواجبهاءنوتحايلتأبف..عا.نقهعلىالفئانالقاهقد-لاريب-جسمياعبثافان،الاقطاعية

.واضطر(بتتشوبءحنعادةالمونولوجاتهذهاناستطاضةفييكنولم،المعبءهدايتحمللمالمؤلفانويبدو

؟نه"17-1(صا)ن!!هالىوصةباحد،تديواضعاردا،كدبقيةعنتمامامعزولةالاولىعتبرالثلاثة(لفصولجاءتولذا.به،موم

سهمرحبيب!همنالزواجلا،جببانةاجا!امنطعه(!ضاعجاهدايحاولالفنانحاجةعلىدليلالايقيم،القادمةللاحداثتمههداكونهااذ.(لقصة

يجريالحديثكان.دهـالنيلملامالهكيخله"انصذوذالا.لرىمادامت.الميها

هئدسيةنظرية(و،بثنايةمرسومةخطةأو،جبريمةمعارلةحسبهكذا"سهير"عمهابنة"سليمان"تزوجكيف،الاولىالفصوللناوتروي

وعراقيل.صعابمثالنتيجةهذهاعترضمهما.المطلوبةبالنتيجةفنتهيتوافقماكانتنعسهاالبئتانورغم،يخراردهالباشاوالد!اانرغم

صارمبخطتأتمرلاالنفسيةالهمسات(ن-قلتكما-جد/باوليىفتاته"للقاءانيعجبهلمالذيالاخرعمهاابن"وصفي))بهاغدرانلولا

الداصلية،(حاديثنافيوالاههؤازاتوتركلدىشصورانولنا،هـ"قيممنونعرف.النيلشاطىمعلىارسىقاربعئدالقصراسفلارادكلما

.المستقرةغيرالقلقةبالعواط!ا+نصل"شجانبعلىسليمانوان،التزمتمنكبيرجانبملىوصفيانالسيافى

العنصرهذاعلى؟لمونولوجلطبيعةفهمهفيالفتانخطيقتحرولمالحديتعلىقاصرتحررولكنه.اوروبافيجولتهمناستقاهالتحررمن

بينمااذ.الواحدالفصللوحاتبينالفنيالربطالىتعد(5وانما،دقطعنتلقائياتمتنعالمرأةحريةفانالتطبيقمجالفياما.فحسب

قطعتالخواطرهدهبانلانحس،سهيرقدوممعوصفيخواطرتنتهي.التنفيذ

معزوفةوكأ.!ا،فحسب"اوتهت"انهانلحظوانما،العاشقةبحضورويحدث.آلنرآهيةمنبهلاباسقدرالهتكنممنسهيرزواجويتم

علىثور3لها(لخاطرةوكأن.القادموعولفورتلقائياتنتهيموشبقببةعمهابنةمنالعزبةكلاكب؟فنديالبديععبدتزوجانالوقتنفسىفي

رغم-آلمفاجأةلوقعيكنلمولذا.الجد-دالدوربدايةترت؟جم!المرح.محبوبة

وسرعان"تقتربانبعد؟لمؤلفميقول،اثراي-سابقموعدعلىانها.ساميخطيبهاالىتزفان-الصغرىالاخت-سميحةتلبثولا

هنيهضبنظرهاالحديقةتجوسوراحت،السلمرال!علىرسهفيمابدتيموتانبعدقتامةالاياموتزداد،الصدورسجينةالاشجانوتظل

وصفي:واستقبلها،صوتمنهاي!صدرانمحاذرةسرعةفينزلتثمالذي"جعفر"و،سبربهجاءتالذي"احمد"ورغم،(لباشا
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الالتحاممكانهذهالاستفهامعلاماتوحلت"؟يعلمانلهاينومن"...ثأحرت-

مداعباتمنماوراءهاوجرت.الصغيرةالاحداثبينالدقيتىالنفسي،التعبيروحيويةالموقفحرإوة"ن-النهجهداعاى-الم!ورةوتخىإو

1لافراحكانت":(6ءص)كقولهخاطئةاصبحتماسرعانباهتةلفظيةهوالوصلكاناذاحتى.النفسيةالتمهيديةهمزاترونتخلولانها

تخلوانوب!د."والسعادةالهناءالالايشوبهاخالصةمترعةفيها.حبيبهاخواطرسهيرخطوات"تقطع9)ان

جدردة.حياةبهماوبدأت"يعلقالزفافليلةوزوجهاسهيربينالحجوةالن!نيةالمؤلفهوايةعاىيغلبالحواركان،الاحدإث"اراليخلالىو"ن

0"العالمينبدءمنذالعالمينعلىقديمة،عليهماجديدة-حبيبتهوصفييسألكان،العقليةالمداعباترونقالصديثاكساءفي

لايصبح،العرضوطريقةوالصورةوالحو؟راللفظةفيالتقريرهذابل"فتجيب"؟تكرهينهالحدال!ذا..ياسمني"-سليمانالىمشيرا

المناوراتامامرحباالمجاليستعحيثالادبيالمقالصيمستجهناتنمببئاجميلةاللفظيةالصورةتبدووقد(22ص)"نحيرهاحبالحدلهذا

لهاالبلاغةفان،الروائيالعملفياما،و(لمبار؟ت؟لبلاغيةالىلفظتقىكثيرةاحيانفيالحوارولكن.الحياةنبضىمنمجرداجمالا..حقا

منذلكحدثكماالرنانةالمنبريةالعظاتحدوديتجاوز؟خرمفهوملحمابدورهاالثسخوعىونبرؤ،صادقةبطبيعيهنفسهيفرضكان

المدنيءالانسانصورةفيالقراءالىسليمانتقديمهعندالفنانالشالرنج.كق!جامدةركلوزاتصبحفلا،ودما

نالومنهويشمئزهذاسليمان،كرهانللقارىءيمكنوكان(62ص)وهي،العنيةسماتهأهممنيحرده،الحوارعلىالفظيوالتركيز

التقاريرلاتعر!فنيةصورةفيجاء!،بهاللاحقةالسمفلىالمعانيللكالمنكانيكيةمنلمجردهالنفسيالتركمبزانحينفي،حيانمواالاحداثنمو

الصفاتباقذرشخوصهاحدينعتالمؤلفاناما،المباشرةالاخلاقية.الابركالهرملياملشاهقبناءقيالكحاتترصانشانهامنالتي

-.البلاغيةالكلاميةالثورةبهذهيقتنعلمالقارىءفان،المنلواحطقانفيواسارع.الصماءالألميةهذهلانتحملالانسانيو؟قعناكلوالحياة

بينهمامتعمباعداءانفأيقن،سليمانمعجولتهفيالفنانوتتبع-حيناوانما،الاصلطبقصوراحيلتناالاديبينقلانالفنميالواقعيةءن

كرسيه"علىانحط"بانهيجلسحينسليمانيصمفالدىهوثمومن،الثقارويةحصيلتهمعهذهولتتفاكلالواقعجزيإتيخطزرهو

نف،-اتحدثنجدها،ويغازلهابزوجتهيختليوحين.(65ص).التجزئةلايرقبلكليبشكلالواقعفيهوفيؤثر!ود

يغضبوحين(71س)نفسهالم!ؤلفعنالاصدورهالايمكنبهـلماتووفاتشكببليمكنولا.حياتهمفيهامجزءهوالناسبينواروالح

صديرقالغضبفان،طبيعتهفييكنلمالغضبلان"الكاتب،"!رالحيوالواقع.الحيالواقعالىالعودةدونانفنانمويلةدي؟لجزء

عنالعدالفكمايغضبالاالفرجلوهو،باللهوالعياذللكرامةوالاستاذللحوار.الفنيالقركيزيفسدأنشأنهكلنلغويااضطرابايقبللا

(09ص)"الكرامةفيتورطولكنه.عناءدونالعربيةاللغةبناصيةيمسكاباظهثروت

واصا،دنيئااونذلااوبخيلاالكاتبنسخو!ىاحديكلنانءليناولاوصفيامتقولحينتارةيجيدههو..المصيةالشعبيةاولغة"تعريب"

مصلحةللفناناننح!يفلا،التصويرفبمالموضوعيةهويعنينا؟لذي)ءحمصنا:(6،2ص)وصفيويقول،"باردانكاما)):(25عى)لابنها

وتقول،"جنيهاتخمسةللاخريردفع،اولايتكلمالذي،تجربةنعمل

خلا،بكووننماتبمنمتىللكخلاولهذلفريريمنعلودهدلموقفلشمخصهدصحفيلكىتشوهدلههذه.."اخذتهاالمتيالفلوسىهات..يالئيم51"اخرىمرة")الام

اللغةكانتوادا.عرجمطرداءفيمصريةترك!ب!اتوولميجميعهاالتعميراكت
ذاته.الفنيللعملالعامقف01

لمواداةلديهكانتاذاالفنانعذرهوفما،واخير(اولاواداة،وسيلةهي

انهاعلىالتصويرفيالموصوعيةلايعرفاباظهثروتوالاستاد

ثم..اليناخلجاتهنقلفيصدقاواكثر،مشاترهعنتعبيرااقوى

تمتالتيالثلاثالزيجاقيصفهووانما،الاحداتلسيرمحايدءرضاستنخدامهـلاءلىنعترضولغنا-تمامانقدسها-اخرىاداةقشخيريذهب

لرضاضفيش!عر!ر،،ومنلال!تافقدال!ت)فندبمدراودريع،و،ركهاا،!رقيا!كيبراتاو!فاصخربلمولو.الصرجبحمكانها/غيرفي

هذهبلغتوقر.دلفنانموضوءبمبةمحلىلاالمحررذاتيةوءلىي!عتمدصح!تعببراواةيى،وظيفتهاديةطفيصردااكترلجاءت،الاصيلابهـ،قافي

الاخبرلانوسليمانوصفيبينالحديتذلكجرىتلمما،مداهاالذانية،؟لتعريبعلىالمصريالتعبهرإمتمعكنيرةإ-يرانو!ى.مهمن!اعن

فبمدرساالأالمقبارةكانتفما،ترقيةاودرجةالىنشحصيةحاجةفيعدماوالصوراه!نزارعلىلمماعد،لغوياضطرابعاكاادمياقفانةمتص

لقد91:(9!ص)وصفيلسانعلىيقولالكاتبانحنى،الالخلاق.وضوحها

لاخطاءوبلورة،بالازمةقوياحساسوهو"طويلةخطبةالقيجعلتنيتارةاللغةيهجراذ،متعددةقوالبفيالاضطرابماي!تكلوغالبا

سليمان.منالحاسمالكلالبوموقف،الفنيةالتقريريةسردالىاخرىتارةالقصصيالسردويتحول،العرضطريقهالى

المؤلفيغفلان،(لذهنيةالتخطيطاتلهذهالحتميةالنتيجةوكانتوصفيفيندمع؟لصباحيصبح":(92ص)المؤلفقيول.مسرحي

هدفالا!خدمتافهةصغيرةدقائقعلىويصر،الهامةالمتفاصيلبعضمصطلى،باشاالمماعيلبمنزلتصلهانالعاملةالىيطلب؟لننلبكفونالى

!بمبنا.فيمئرلهفيبالصاشايلتقيانموعدعلىوصفيبربمونهنيهةوبعد

التعبيركي.السبباقاثناءالروعةحدبلغت،سريعةلقطاتانغرتكونانيصح(لكلماتوهذه."ذاتهاليومظهربعدالخامسةالساعة

علىالمطلالشباكالىزفافهاصباحفيبكرت،سهيرزفتانفبعدانالقصمي(لسردعلىوي!نعدر،؟لدراماقصوللاحدمسرحيةمقدمة

موقدابجانبهوضعوقديصليادريسعموكان،و(لشارعالبيتبابفولفيكما،الاسملوبفيالتقريريةكانتوربما.نماذجهضنيتقبلها

تلتهـموتكادتشتعلالثارسهيرورهت"؟لنارقيهاشتعلتالفخارءن"والظنون(لبواعثاختلفتوانالرغب-لمانوال!نقت":(.3ص)المؤلف

بل،انتهاءبغيرمنالصلاةيخرجانالاادربسعميملكفما،العي!نىافرازاتمنتلاهاوما،؟لعرضفيالتقريريةلتلكالشرعيةالوليدةهي

علىالسلاميلقيبانساحتهءنالخروجفيربهلايستاذنحتىانه3(صه)او"؟تنسىانلهاوكهف\):(51ص)الكانبيعالق!كأنتابعة
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ا!ياسية.ميولهءاىيتركهوبل،هدامنثيئالايفعل.ؤائموهوبهيحفونالؤينالملائكة

ويمقت،فوزيو-بناويءالسيدعلىاء:و-وعفىارن-وجعفرانقبلالعيثىمنهايختطف،النارعلىوينكفىءعاجلجزعفيالصلاة

الثورية.ا!هـافه.(73ص)"تلتهمهه

.فوريالىعنهتعرضولكنها،هناءيحىب-سءيجهابن-وحساما(وضويمةيلنزمتعييريابناءتصبحان،مكنت!فيالصورهذهومثل

الوانهاؤهـغلبتالروايةمنالاولال:زءفيالمففقىالمسماتانونلحظ.والخطابةالتقريريةالىضطرولا،والجبدء

فوزيمهازبتتالتيرائحالارضضمؤلم،المئانيآلجزءعلىالتقريريةلا!نياواعطوا،الجميع.فزوجانبعد،الكنابمنالجزءهذاوينتهي

ابنيلعطفواضحةاسباباندريولا،الثور/قىوميولهالمسياسيباتجاهه.ريداججيلا

الاباابيهماواعاننطنرقدولا0والانجاهاتالميولهذهعلىسهرالكنابببقيةيربطهااندون،عشرالثلاتةالفصولهذهتنضهي

من!باحضانفيولجو?ماالمفتىوظاهراع!نزالهما،شببعإيهـماوتهننيره."الاعوامومرت..."لمببربخطالمؤلفعليهاكببيضاءصفحةبسوى

ذلك.والاجتماعيالفكريلىلطانهلفوضثكلامة:ةبالمطالسساعمن/خخذانص.ى،الاحداتخصبةزلمنلممرتالتيالاعوامهذهانويبمو

الواقعارضمنتبتفانها-تبايركنتم"ما-والمعنوياتيموالهاخلالان.محفوظنجبثلاي!الىثانج!اباظهثروتويشدنا.تمامايهملهاالمكالب

لكفى،منغؤا.ندعلا،وءلأرساتفاروؤءمن.بحيطهامابكل،الصلبةلمانهالا،عاناهمااجيالثلاثةضويرفيعانىؤدمؤلفهاانفرغم

وهستجابة.الىقاز3*جبزماع!يالنظلماموليدةالإجتماعيةالفكرةانميينمولالدرامى2االمحثبانواعيا،طوبلةاوقصبرةزمنيةفترةيسقط

الثقافيةبنحصيلتهالتفاعلصإخيةهي!ببجةاتماتلك،اوالفهرةلى"ؤإرءاوغبر!ازمنيةامتداداتءنالخارجيةالظروفلهتكاملتاذاالاحيانموا

اتياالابخنماعيوالواقعالفكرةتلكطببعةوربن،وا!تاريشيةوالبيئية.والمعنوبةالماديةالمجتمعتطوراتمن

؟:ها.41ارساءءنهارباالواقعفيكاى"الاعوامومرت"بثروتءنروحين

حيث،معةوظ!-:ب"رةسكر))ايىشعوربالاالقاريءيرندوهناالصربدالجيلاحداتاقباتاذا!ش.القادمةللاحداتالواقعيةالجذور

ايمنيا"مهـالمنطعالم)ش،ات!تؤطاايىماريإ(احىاد)ءرزإة!!-وحم!االوراثيةالمبيئةاءتبرنااذاالا،علميةاصولعلىلهانعثرلم

معددةاجتماعيةارضمنات!داقداؤلفاانونكتشف..المنطرف!التاريخيةالظواهرلكافةالوحيدالاعلهيبوايحيطماكلء!معزولة

الظروفكافةموضحا.رةالصغالبورجوازبةالطبقةهي..الممالموسميحةووصفىوهندوسليمانسهيرفيهبمامجتممهاذنالمؤلفترك

انناص.ش...منهمار*لالمعيطةوالاةتصاديةوالاج.نماعبةالثقاؤية.القصةليكملوااولادهميشبخى،جميعاترءهم00.البديعوبىد

الذيوالطريق،احمدفيهمضىالذيبالطريقنختنع،النهايةنرانهام،للفنانترضيةسرهعنايضاتمعالمحتوقفهلادريولست

سبب!رمنهمال3تخرحينافىتمالبادنر!نحسولا،المنعميدفىءسارطريقينانالرإ"ماكل.بقائهونواميس،تطورءفوانينبغربعبألمم

الطرإقبن.بينالحاسمالاختلافرنحمنصفيبينزمنيةفجوةيصطنعالااولهما:الكاتباماممفتوحينكانا

الشسخوصكانت.".النيلءلى"ؤمرفينحسهلمهذامنوشيءومن،التبرعالمفييوجدانيمكنزمنيافراغابانيوهمناولا،القصة

نهايخنه.الىوالاجتماعيالزديسيرهاخطفيروايتهتمضيثم

بتلكنفسهعاىاثقلالكاتبان-وزناالارجءهووهذا-وثانيهما

حدشماصلربمرض،وجول!اعنيستغنياناستطاعتهفيكاناذ.الاولىالفصول

الرواية.لمبقيةالدرامىالمحورخلالمنالرئيسيةخطوطغا

مئدخلتالروايةانحيتالكانبامامسدقدالاولالطريقانالا

!،ءلمش!فالخيط.الفنيللعملالممراميةلىلشبكةالرئيسيالخيظمنبدا.بتها لدرجة،والوهنوالضعفالقصرمنكانالاولالفصلمنبدأالؤي

نهايةفيادنينقطع"الخيط.لهالموازيةالاحداتمظاثمرمعهايتاحلا

بيئهنجنماتصالواي.فانتهىبطبيعتهقصيراكانوانما،الاولىالفص!ول

قدجديمادراياخيطالان،مفتعلاتعالهوالجدير!ةالاحداثوبين

ةثرا،قصك!مجموعة.،المنكلفاحتحامجماحتمواذا.*ولللخيطامتداداوليس،ظهر

وقطعة،معينقماشمنثوببينوصلتماهرةسيدةكنجاحيصبحفانه

جديد.قماشمن

المعروفالعربىللقصاص

اخلاقياتمنالجديدا،لجيلعاشهماالقصةمنالتاليةالفصولتروى

ائربريوسفالتئو.الفكريةاتجاهلالهفيالقيمهذءثروتل،مجتمعه

لجماعةينضمافنيمالبديععبدابن"السيد"انلذلكتبعاونرى

عند"ناعسة"ويراود،بالمسجداقرانهفيعظ،المسلمينالاخوان

بببربتت-*رانرار.الصرة

القائم.الئظامتئاهضىسريةخليةفييعملفقرشابوفوزبما

عطفهماويستحيل،فوزييستهويهما-سبرابناء-وهناءواحمد
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جنيهابعشرين(حلامهوأغرىءالبديععبدزواجموعدحانواذابلعلى.معقولمنطقاوجذريةمبرراتدون،تتشابكو(!حد(ثتتصارع

اليهيقدمالذيآلباشابكرماو..بكرمهيغمرءالمؤلففان،الباشامن.النقيضالا"لرترك،الاحداثنموفيالعسو؟ئيةهذهنرىكنا،العكس

:36()صقائلاالضميكاتدفترمنندرككما-وهياماحبالا،فوزيهوىديهناءوقعتفاذا

بها.وتتزوججنيهاخمسينتصرفاننفسكالى.امرااكب..ءيب-يصلالامرانصش(لجدو!،بالمذهبغراماوانما-(لمشتركةاحاديثهما

فييدعيختطفالرجلاسرع،الباشاايديقبلالبديععبد(نكبفاذاالخاصفحياتهءلىالعلميةنظرياتهيطبقلمقوزيلات،الطلاقالىبينهما

:حزمنحوالفةالؤتاةاضلعرينلفدائ-ة1مدىاحسسنادلكحدثادا

إدي؟يقبل؟نلاحداسمحرايتنيقى،؟لبديععبدباجرىماذ(-!ص،ءكجرء:هـمادء-كأفيا!!*(كمبةهذهم!نؤببقاتافي.الم!ب

نسبةولكن،الكرماءهؤلاءمنخاليةالاقطاعيةالطبقةاناظنولست،مبرربل!المباديءتلكاءتنقتوهكذا!اسبابايركأدونافهـارها

مزعجاحداوصفهافييبلغانساناتدعلابحيثوالندرة(لظلةمنهقلاءةبففيأثارهالمسناطبيعيةزتبجةوهذه..ايضامبرربلاوتركتها

.داك!دخولهفور؟رائهءن(رتدهـي(9احمدلاسيما،الشخوص

زاوبةمنولكن،الاحتلالفدالشعبعغاحيغفللاثروتوا!ستاذ،بفوزيالعالقةا!ردلةالفردر"لنخصية1الصفاتواصبحت.السجن7

شسس،غرامهقاربعندينزلحينباشافوصفى،خأصةطبظببةالكاؤجةا!ء**-ات!ق،احث!معقىاال:وتحقيقات،جنار-وقضبان

مناعدا؟ءويرجفنقدهمنالوزراءيهتزالذيالخطيرالنائباف))!!،!عفامماب1صنركلءلىزح!ملان-ائزافلتى-

جهادفهايننمتلا!تن(؟لقليلة)اررمورهاتهاحدانهوفب،هجوء"..واوكارهم4ش!وصلا-213،اقالم!منا"حت"اتدارتالنمطهذاوءلى

"الاحنلالضدشعبهقيمةعلىا!؟مرف"تالااهـءولوجءةر"مفدإو"لو،اماطفةاسذاجةؤى

والمكافحين.الماضلينمنخلتالاقطاعيةالطبقةان-ثانية-اعشقدولا.المجتمعتعييرفيالافكارهده

واالبطونيالحدهث!بلغكفاحهماى،الوقتنفسفي،اعتقدولافيالمجتمعهدايصورار-البدءمنذ.نة(دىؤتالك!لبانالا

فيالوطئية"(لقنة"أنهموقال،اباظهثروتصورهالذيالخ!نيابىأوذاك،!امار،.!جضار؟لىدأهدا(نبقولهواءضفى،؟نذاكوضعه

الاحتلال!ضدا(صريالنضالتمثيلهايدعؤلم،تممامان!ئهءإىا"نهبهحءفاسشطروفد..يعينىبانحليق

الاقطاعحديقةفييوماتزهرلم،كفاحنارمور(ن..سيدي.لاك!،حنىو؟خلاق!ب!لهومثلهوق!بمهالمجضمعدلكنعايش؟نفرصةلنا

الاحنثل.بمسامبرالااركانهتثبتلاالذيونكن..رفضهاولاـكلاتبالعاما(وؤفلقبولفنيامهيئيننكون

عبيدها""علىالطبقةهذهكرميؤكداندون،لحظةالمؤلفيركناولاصحراءفيوافكلارهوشخوصه؟راءهش-ركأنشاءاباظةثروتالاستاذ

القصرفيمكاناالعزبةكاتبلابنتفسحكانتاذالاويهف.الفلاحين7ا!رواية،ص"وط-بالتاني-وتاهت.ثيئا!اخفايا"نندريلابعيدة

انفسهمالفلاحونكاناذالاويهفا(.ع)5الجامعةسنواتيقضيحيثءبرصأةمفته(ل!:رة؟لضرربةواءعبحت،ومراميهاقطاعاتهاوتئاثرت

لولا"فوزي"غريمهيقتلان"السيد"ار(دلقد.بذلكيضرفونالجزء!!اواصبح.ءوحدفكويخيطاودراميةوصدةبينهاتربطلا

بالفضلالمعترف)وفاءتزجرهكانت"حسناء"سبذته"سمعة"انالفصلروطب!!ءذلىثو.تضهح.ا!!خابعةالاقاص-ءىءنمجموعةالاخير

(018ص-الحياةاسبارلهيمهدونالذيالقوملهؤلاء"ناعسه))القريةمومىمعسه؟رالسيخقصةتطالعناحيثعثر"لرابع

ومن.الحياةاسبابلعبيدهيوفرالاقطاعانعلى؟لمرلفيصرهكذاول،الكناببقيةء!(لقصةهذهصف!اتءزلنا،لو146(-131)ص

احدانه.النيلعلىوجودهيتعذرالقصرهذاباناصرارناجاءهناءادبفيرائعةقصةغرردوبئ1لوضعنابل.الاطلاقشي?لىشاب"

.الهواءفي-دسمة؟كلةبعد-.نبنيالتبمالقصورفئةوب!سة،فيقانسانيقطاعفيفيلتقياذ،؟لتصيرةالقصة

هـلذي"هـ-ب))الانسانلهذا"الروح"ةا!جتماعيةالقسماتمع،سريعة

شكربتئدالقاهرةيجبلمابنفسه(لكاتبشقدمهمثلوهذا.معينااجتماعيااتجاهايمثل

بمبا.اجتماعاوسياسيمامذهبابنقدهتصدىاداالفنانعليهيكونان

ة-سسسهيهـسههـ،الاقتصاداو(لاجتم(عفيمياء4رحثالنادقدم(ناليهنطلبلافنحن

ء.55و؟صعب،منها(شقوقفةالى،اليشبرة؟لوقفةهذءمهمتهتتجاوزو؟نما

ثرقصيصينانحسلابطريقة-فنيا-نقدهاثم،وتلكالاراءهؤهوتمثلمعاناةوهي

هذاباجابةذاتهاالعرضطريقةءنونحس،الخطابةاوبالتقرير،معها

؟لفنان؟يقفأين:6لسؤال

قعصمجموعة"(لنيلعلىقهر"صباحبمكانعنوبحثنا،بشمعةامسكناواذا

ادمررللقصاص!القصرخل1دلانه،كثيرانتعبلنفاننا

؟لسبلكيفاضليملك!فقير"لانهالاسليمانشأنالمتعمدمن(لتقليلهذافما

لبناقياقرشا.15(لثمنع!"خب!ءلا"!طالارضمنالمساحةوهذه"فدانائلاثينسوى

حديباصلر.9()صالمؤلف

كيفآمهتعرفلافقير؟لكونها!فوزي.شانمنلتحقيراهذاوما

!هابيروت-إلادابدارعنجسدهويتضاممل،جيدامكانهفيعرفوالدءاما،الباشا(بنةتنإسب

يشل.حتى
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5بصنشصب5نبنب555بشههبنبنه5!555555555شن55555بصنببنصحمشنبن

05يمولمج!قوفها

فكرهيثورفيما.نرإختيؤدو)ألاح!ممبدعةانومزأرنياما

عابرعأيالظل!مانحائهفييىوسعالمفيالهممسنيمذ

اع!رخا3.يأوراصدمنجمةأتوالناسقمبابهاوصمفتيغرالضبابوءاف

...لكأ:ياجاهدلقاكهالىلدبيادورالنعاسادركلالكنيوحدتياحس

(1ماخ!وااًور-رةدا"اترأأأدتحيثالنحومارأزصالاحاس. مجعح!عالي

يحومخاطرحبماءاوخاطرؤاتصا!بجتبالفالسماواخفبالدموعمغرورقاتحواطرتسوقني

موكبكوكانالاالطليقشعرىامنوالالم..الجبينالكأبةوتملأ
..

ارقمككنكؤ--يثالمنمقكلامى!%منحت3لمموور بهـجأيد

تجاوركنجيمةالنىمنغلالةتلقني

،**منازلكالىمرأفقيلانهل!..تسألىلا

ابتسميالفجومأميرةيا-فأ/تتعلمين"فلنت

ليالوسنانحنازلمثئي2وضويحومخاطراوجاءخاكلرؤاتماإا..تسألىلا

قيوأضموكبلثوكانالامقلتايتبوجفقد

زرفقي!ارقبككنتفحيثتعزفان..تغنيانوقد

كابتيمنامرماوحطمياالاحزانمنلحنا

معبداهواكمنلىونشميدب.***مرتاحانعيئاقولقدو

واسجداعندهإلجسجنزعإررو،!للكلامتدهبشينفلسووفاحبعالميالثزىتضوع

بدا!أوطيفمرانالهوىلحنوزغوك!"والنبومللسسماءتخطرينفوهـواللظىةننتو-شكلا-وهذه

الرفاتساجمعوءخدهااأد!لاماكماانترقبينولوفاستعذبهفانني

الالىواًدفن(نجئا""شاعرتصرخينوسوفوارقبه

اغنياتأللريقوافرشاجفنلمسهدانهبقولتعلمينوانت

الئممائيالعزيزعبدالقاهرةاألحنافكرهفوقالعزابوبفىهـب

**،
ترينماويحيا

م.""(أالودبعهنفسكالمساءظلمةثلاقدصديقتي

(

!الصورخيالكفىتمروقدذاتيفيالاجوأءخلاقة

حى5555!ه!ه5!5!ه5555!هشصبصشنص!بنشصيمبص55شبي
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م!-صىا-----------مححه---سسى---------عسى

ا!..لمحالخف.6ء1
51ا

ما 11
وص!دإلاسأر!صص ا

حم!مى:-حسهمحسى-عحى-محى!سىسصى!س!--إ

وور،السحريةاللمساتانتظارفيالجدرانالىاستندأو،ألابوابا)-بالن!ابالحفيفعبدحاجيانصحوكالذينيسامحالله"

الىينظروبات،جيبهفياودسهاراسهعلىإدهمنهمكلوضعنصلانفبلنفكوانقطع،حيلكانهدلقد.الحكوميالمستوصف

ممرفدوقفالغرفةوامام.وترمباق5فيوالحينالحينبينالبابودعإت،نفكطاوعتولوالدكتورتنتظرساعاتثلاتوظللت.اليه

ا-تعدادعهىايهمليرى،بينيهيزنهمالمرضىالىيتطلعضخ!.ا(رضانمكتيعالتارعفيالانلكنتتدبيركاليهاوحىما

المتحديةالوقفةتلكابمرهكم.لازتظار1ساعاتمنساعةثمنلدفع.وب!ق..الكلماتبهؤهالحاجهمس

علها.رقضيلوءودكم،النظرة"لك،المست!رةء.

......النعناعالحفيظعبدالحاجفيهايل!التنالاولىالمرةهينلككالت

يسكنؤ!-وءليهاسبغهاالتيا(لنعمة1"علىطويلااللهالحاجوور،رجا!هـفيلخثلمفهوعنهااللهاغناهفقدالحكوميةالمستشفياتالى

والناس"الحكومةملك"،المستوصفجررانمنانظفجدرانهكوخا!لمم.لئهربنمنذعينيهفيبدتزرقاءسحابةانالا.والحمدللهالما

احمر:والاش!لالالوانكثيرةكالثباح.بتحركونالمجدرانهذء!ولالىدالنغماب((محو،دابو))برهفوقد.ا!تمامهالأمراوليعرها

وقنبازوبنطلونسروالوتاييروفستانملاية،واريضرواسودوازرقمركشادواءارمربيالحيمهذالهوصفهماكلفكان"عربيحكيم"

اندفعتبينماراسهالى5يدفرفعاضبخاعيشالااوانهذهوازمت،...الببنانبهاتمسح3الكازفنديلنارعلىمعاتخلصيهرةزيوتمن

الماونة.بالبستهمالاطفالوحولهالببديرومصورتهمخيلتهالىيعدلمحتىعتسهفيالزرقاءالسحابةفتزايدتشهراالحاجوانتظر

الجالسبنالىيتطلعداسهفرفع.طفل)كاءسمعهالىتناهىالىا!له!هـراهانوكان.لمجبةخطواتبعدعلىالاالرؤيةيستطيع

امامه..تألىلمانسانايرىانيرهكمالبا،خا.الطفلءنيبرتصولهفيقحتر.اسكوميالمششغىالىبالن!ابنصحهلطيف"خواجة"

هكذا!و.العالمينربءنوالرحمةالصلاحلهيتمنىالعاقابنهحتىصنلوقيحملمنأمكافشنت!غلو!ن؟عملهويدعاين!ب.امره

.بمثا"الشريقادللاالمريضةازوبخنه،مكافالشوارعويطوفوالملبنوالنسكويتالعلكة

.كانالإينينازرقالمخدينموردحلواكان،البالمجاالطفلامامهمنمربينيطلالذيالافاقالمتشردابنهام.سنينمئذالارضعلىالمنطرحة

يالله"-.دموعهخلفمناليهإفظركانهمهزوزةصورةيراهالحابمبهليلعب،جبينهبعرقجممهماكلمنهتت!لكيوالاخرالث!هر

هكذا.اليهيضمه!انيحب،يحبهمانه"...ألاطفالاحلىمنأالقمار

نايشعرلمالحاجيدريلا.ابنهيحتضنوهويموتانيومااحبمنذالثوارعفيإدوروهوحيلهانهدلقد.طويلاالحاجفكربهذا

.بكرهانه.بتألمطفلايرىعئدماحادةشفراتذيبسكيني!تمزققلبهالحرفيبسيركان.والشوكولانهوالعلكةالملبنالصغاريبيع،سنين

نامنءليهاهونذلك.والمصائبالمرضيتحملانبتطيع.الالم،انهاراحرءليهمايحصلاللتينبالليرتينالابثيءمبالغروالمطر

.يبكي.طفلايرىيرةفيعطيه؟خواجةعليهاللهوقهـبمن،وفيبتوناخبزابهمافيشتري

دفعهاصغيرةحلوىقطعةمعهكان.بسرعةجيهالحاجوتحسساللعينةالزرقاءالسحابةتلكانألا..لمزوجتهلواءبهايشترياكراو

ومصيبتهمرضهالحاجونسي.لذإرزبفرحعيناهضحكتالذيالطفلالىالمصىخوفالتراموراءوالجريالركضيستطيعلاجعلتهعينيهفي

ء.البريالطفلفرحغسلهقدفالمهم.إومبعد،يرمايتناقصيزالولا،الليرةالىربحهفقل

الابامتلك(ين."تجيءوايامتروحايام،دفي...ا*4"-اول!كمن.بقفوجعلتهدماغهاخترقتفكرةلهخطرتمرةوذات

.الارضفهمضاعتلقدقريتهفييمرحصبياالحاجكانحينالخواني.الرصاصعليه

.وجوعحربعامكانفالعام.البيتباعواثم.لهقيلهكؤا.ابوهباعها.آلممىالىالامرأخرتجرحىتزدادالعينفي"الزرقاءا"ء"-

.عالبور،عتال،باجرةعربجي:المهنجميعمارس.يكافحانعليهكانالتياللقمةعلى.لناسيحصلوءن"فارسام"المسكينةسيطعممن

وفيالحقيقة.ياسمينبلالع،نوفوتيهبابع،ءرقسوسبائع،ترمربائع؟بهانتبلغ

نوعالصاحبهاتتيحالتيالمهنةانها.العربجيمهنةالمهنتلكامتعانالحكوميالمستشلىالىيسرعجعلتهالتيهيالفكرةهذهكانت

محلىينكفيءانعليهتفرضكانتاقياالاحذيةصبغمهنةعكس،آلابهةمن.للدكورانتظاراالمستوصففيمتاكلمقعدعلىجالسالانهووها

ألاحذية،انواعجميععلىفيهايغعرف.كامليومطوالقلرةاحذيةيملأالمجاورةالمطحنةمنيتصاعدالذيالطحينوغبارضيقةالغرفةكالت

نحوهرأسهيرفعولاالزبونالىينظرلاكان.البشرانواعجميعوعلىرفيعةصغيرةقنواتفييجريالذيوالبول.الانفاسويقطعالجو

وبينبينهالحاجويعترلى.ليرةبالربعببرودتمتدالتياليدهمهكلافترشبعضهمحولهوالمرضى.نفاذةغريبةبرائحةيعبق*قدامتحت

يد"فارس"ولدهاليهقدمعندهاكانتجيآتهاياماسعداننفسهعاىتراصوبعضهم،الخشبيةالمقاعدعلىجلىوبعضهم،*رإر
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عرتحعفة.بيدالرولنعالحاجوياخذيصبغواحدالمنلهرقبل.واحديومفيمهنتينيسمغلانفانا.الماعدة

غدا.الكليلتينعينيهفيالضوءشبنطفيءغدا.اعىسيصبحغداالشيء.بعض!عنهيخف!الننظيمهذاكان.انرمي.لبيعوواحدالاحذية

يكااباسيظره.عليهبأسلا.إأويلدائمفنئيفيويعشالصورس!وداتسدوهاصدابعلىفارةقتعرضدفد.طويلايمةيلمالحاهيلكن

الخواجاتانبقث..لا.لعصابة.سيستعين"هارهحيام))اقثبتمن.للشرمأةمحترمازبوناواصيقن،امهونسي،اباعهعق

المنئنفئيين.عينيعراواادااكترعقااءلهسيبدلونبشرهع،لقمديعةميظقثانع،نعسعوبينبينه،يعترنحالحاجان

مقنيلته.فيلقثدحموالصورسريعةبناطحالمسوعفالداجوغادر..طرةأام1).ذعاظاعليغايديديرةمباللهمننعمةتلك.وامانف

يصيغنوعوعجرلمحعلكادوالبيعماهيرالسينمادوراماانيقدأوعو...صورنعوتننيفوا،الملابحي.يفسلظلتالمسةينةهارسام."االعلهامارسام

"شبابياغلكة..بفرنك..شبابياعا))زعيم"خببلابو)ءوعدهاما.الارضآلىكسيحةسفطتحتىور*ويها

مذارته.ودنستهبهعا!مشانهالان،فتممهددههعلىنسة2فتمرلىلعلاج؟المستشفىالىونقلهازوبرننهامررربيرو!الهبهىانمرة(لحي

علبتدغيخطغونالكاسراةالاسودعليهيهـجمونالرطةبرانال..ثم.،وعودع"لأنتتاما؟وةلبابةبمداالانتثلاباتايباأ،ذاكوووهكانأما

البلدية.دارالى4ضافمع"يس!نونهإ)ثمطويلةسيادةفيوية-!ونه؟عليهايمذ؟ونلم،بوورعما!ونلاام؟وتبخر!،ذاربعد

!األاولاد.سعألالضا!حب!بةهيالحفركوخهالىراحعوهوور،لمهص

دهثفث.بينما،الهيارنانيالباملنحوواثرابتالاعناقبرليعحدنت

لفلتفعإربعص!النملههوئهايسر)هةميسرديلىنقرلطريقهادئةالرلشاشدعو.الكشفغرفةفياختفىثمزساطديجري1،الدكأور

.رالالتببنيديهالضخمالممرضفرفع.الغرفهبابنحوالناسولدا!ع

اغصان..و*!انولعلو..و!صكماءتروحالسنونووقه9وءنالنتمارع

ارزركاء.السماء.شاطحالكبيرةالسرو.،صخوهوالمباببومايد

..اولا..يمالحر-

لن.ظهرهامعوسةبهلنمسحاهـوداءقطننه،اليومبعد.لرىاطبينماخاقةاحتجاجاتفييوهـرونوهمأرخ).فالىالرجالفراجع

اروددعة.وذظرلهاالارضعلمىالهاد؟ةرور-!ادي"فارسام"يرىكلها.العيادهجدرانلهاهتزتلباقكلالبابنحوالنسوة.ر!امعت

الكورنيشولاوالبحرلهملمنيونملله!س!عالمضا!ءالمحلاظفالودور3ىلرىاجصبالنلن!ىالالشراكيرسعطيعلا9ـ!ومفعدهفيجالسالزاللاالحاجكان

.."حاقن،،رندوءجااهثيراو))"فهالمعر)!

ابعلساطعةسبوباتثلغثاريلاحدمئنالىئناهـضادلهـلشعضكئنلعابمهبرهنوهـكانلدحبلسافعومند!مبصايلبسلرتأمبانأبا!االايرحلورنور3الدنحوالحاقنسايدم

والواجهاتبالمناسبحدقومتىقاقهوشدالاسود"نوبالدموضجانبهوالى،صهيرةولمبةاسودطوقجبيمهوءلى،طابيض

قليلاعينيهاغمهأثم.كالمصاكنريركتبونوبلاتيافلالموزةاواللأفتامعصسملمدفتر،كثيرةاوراهنوامامه.صعيرةخةببيةطاولةوراءلجلس

نافلبهكلمنوود،لشفقيةحمراء،ب"لموعامامهالاشياءفىن!ابت.البقالينكدوللر

يميااثم،النفييبتيسألع،الدكنورامامالماعدعلىالمحاقنويةيلس

الىيدعرفتبثم..لدتأاتولوبالراحةليتمتانمكانعفيققيء،ةثيتجمد

.العيوندبى((قنرماءماء"-توانالاهيوما،ت.4تةحقأعليه
تنحدر.اناوشكتدمعةبهالمسحمذممورةبحوكةخده

.الحاقانحوهيدوإغرمأمكانهءنالدكورويقواب

تنببرسمر؟الاعابععمدءم-

((اثنانا)):الحاةنفيآأيب

"؟كم)):تليلاالدكنورتيبعد

خمسة.-

الاداب"جموعات""؟كمأ):اخرىمسا!ة3.ورالدفيبعد

.الانةبيئاارذالا-

ليرغثلائمائظ.هغلان.عمليةيلقناا"ررهياءماء"-

السنواتمجموعاتمنمحدودعددإدالرةارر!:يتمنموهوبن!ولالدىورالىالحاجو.شطدع

يليكماتباعداب71منالاولىالست؟يرةنلاثمائة-

!رةمهددانت.خطيرةحالنل!.غدبعدلكنجريالعملبة..نعم-

بالممى.

.لال...لل59الاولىالسنةمجمومة؟؟خرحلهنارايص-

"03"25الثانية""الاصليةحالتهاالىالعينترجعلالكنها.مخففةادولةهناك-

".3"25الثالثة"".عمليةرلزم

".3\)25ئنئدئنبعتن"""الادوبفعلىليتغبنسماف":قائلاالحاةنونهظى

".3"25الخامسة""لحصلفلنسنةثلاثمائةاشتغلوهولو،برةبالث!تمائةلهاينمن

".3"25السادسة\)"ففضل((اروج"لقبحتى.شيبالملكلا.معدمانه.نصفهاعلى

عليه.فخلعوهالناس

57



تق!ثمافئما((.الامكانإ)و((الوإقع))بين
عبدالعزيزم!بق!م

(نتقاوممناضعفنفسهاترىجطهاالذي"والواقعواررطقبادهـقى""ذ!ىقميدتيضناخرىسةف!لحدثإعوداننفسيعلىلثقيل.انه

مثالاليستإلحظلحسنالحكومةهذهفان،كأميركاطء4لمةدولةفيالادبتدريستصدوامنبعض؟رىواناحيلتبمماولكن"جواد

للواقعولا،المتوثبةالثاطزرةالعربيةلاروحولا،المرب4!كومات-شا!غيركانوان-حادثتخيلعنيعجزونوجامعاتنامدارسنا

الراهن.العربي.والواقعالحقيقةعن!لااالخياليعجزلاانهالا

نافأقول،ظلماقصيد"فمابهاقورنت؟التيالاميركيةلملافلام*نولاعدالبطولةانلهقلتفاذاأالقضيدةفيالبطولةاينيقولالنقاداحدان

جوادفعلكماالنماسرونكب!براصضدايحاربالبقررعاةافلامفيا!جمطلوحدهيبقىانوفضلللمستشفىين!بانابىهـلجريحلشهمد11انفي

تكونوهنا،عل!بهـجميعابرنجتصر4يجعالاميركيالفيلمانالفارقولكن:الادابمنتموزعددميعناكياحسانالدكتورقال،جراراجيشايحارب

جرحهلقد؟؟.يئتصرقيقصببطلاناجعلتفهل،والمبانغهاكأالاحاالحياةوأقعفيتعيشالشاعرةبانيصدقاناحديستطيعهل،)

بقي(فآلمجرد؟اذ!نا،؟دغة!ينة-لوهثموعذبوهوالروهار!رونصغيرةربوةخلفوحدهظلبطلهاان"قصيدتهاعنالدفاعفي.نقولحين

وسيموت،سجمبموتانهيعلمكانلقد..؟.جرار؟جيشا!بهبحاربوحده"؟الجرارالجيشيحارب

قاتليهمني!قضصانقبليرموتا.لااثرفلذلكالابرياءينالموا!مث!.واهإ(الواقع"مننوعاي،الفاضلالدكنوراسائلاناحبولكني

:القصبيدةفيجاءكما،المثمنيدفعواانوقبل،الباددالساكنالواقعاهو..د؟.فيهتعيشانالشاعرة،لاويريديقصده

ثمنبلاجبفةنموتلنلا)اواحدافرداانيقولالذجمر؟لنسكليالعقليالمنطقمن!قعةفيالمئعزل

الزمنسأعامولكنيالافارحشدبليقاومهاويحاربهالاينبغيظذلكجرار؟جيشايهزمأنيستطيعلا

والمحسنوالبغاةالطغاةوأعلمحياننافيهنعينىالذيم!الحيالوأقعهو؟م؟يسلماويهربانيجب

الحياةماتظلهاغلىالحياةانالحققوكطبانتصارنؤمنيجعلناوالذبم،الراهنةالثوريةالعربية

الثمن"يدفععليهايعدومنوانوبأسلحةالماديةبالقوةتسلحتمهماوالعدرانالبغيقوىعلىلسلام1و

شاذفيوانهالاشاؤعغير؟لبطلوقفهالنيالموقفهذاكانواذا؟والدمارالتخريب

قصةعناببعيدولميس،الاوطانعنالدفاعخروبفيكتيراشكرربلذلكعنانيعبراانما"جوادذكرى"وقصيدةحسنيجوادالبطلان

بورمعركةفيتطوعااللذينالمصريوزميلهجمالجولالسوريالبطلوان.مكانكلفبمالعربعةالامةوتعيشهنعيشهالليالحيالواقع

فيان7العلمتماميعلمانوهمابالطوربيدالفرفءالطرادلنسفنسعيدضدكفاحمنالعرببهدجموممالكلفرديامثلاألاليسجوادموقف

ومدافعهوجنودهالطرادانيقولااني!نبغيأكان.هـلاكهماالعملهذا.والاستذلألاستعمار

؟نقدمالأينبغيفلذلمكطوربيدناومقمنااقوىثركتهاباسهمالمنتفعةالدولانفطموكنا،السوسثقناةاممنالقد

"الامقانتصولرهيالفنيةالواقعيةان"يقولاحسانالدكتوراقولكنا،الماديةبقواهأتسحقناانتستطيعوانها،شيءكلفيمنااـقوى

وءاص؟.."الافكان"هذاحدودماهيولكن،ذلكعلىاوافقهواناجمطيتنصرانبدلا(لحقوبأن،بحقنانرمنلانناتأميمهاعلىاقشا

ف!بيةمسألة-اخرشيءكأي(بالامكان"ان؟..نضصورءنعواياتقناةباحتلالهددالذيالفرنسيالبريطإنيالانذار*رفضناثم.النهاية

ب!لا.يؤمناتيوللمثلالاديباوالناقديعتنقهاالشيللفلسفةتخضعالعلمحقنعلمكنااننامع،المعتديةاسرائيلضدالقتاليوقفلماذا

غيرعملكلاءكبرناواذا.ممكنغيرسواىيراهفدممكناأراهفماالدولتينهالينقواتجوارالىضئيلاصغيراشيئاالاليستقواتناان

بطوني،عملايءنألادبفينتحثالالوجبالامكانعنبعيداشائعولمبرادقاومكما-تسلمولمالباسلةسعيدبوروقاومث.المعتديتين

سميتلماوالاالألووءعنفر؟هـخارجعملبطبيعتهاالبطولةانذلك،فوزهمتعرقلولكي،عدوانهمثمنيدفعونألمفتدينتجعللكي-يسلم

"الامكان)عنخارجاامراشاذاوفرير.امركلاعتبارانكما.بطولة.الحقويئ!رالعالميالضمريشنبهخى

بتأببىلايحظىالرأيهذاان(حسب-للابموضوعالايصلحوبالتانيقواتخلفهاومنفرنساقواتانيرلمونالجزائرفي*بطالوالثوار

النماذجعلى-كالوااو-ادبهمقصروامنفهناك.والنقادالادباءجميعولكنهمالمراتبمئاتوقوأتهمذخائرهمكلمنأعتىلاطلنطيحلف

ماداموامقبولامقنعابهـوادبهـمولكن،زولااهيلمملالمجتمعفيالشاذة.الباردالساكنالمنطقي"للواقع)يستسلمونولاويحاربونيقاومون

.الحيلاةمضطقاوالمعلممنطقعلىلايخرجونافريقياقلبوفيبلالعربيةالجزيرةجتوبوفيعمانفيوالثوار

فالبطل.الحتاصمنطقعلىخرجتة!قصيدتيفي!احسبتيولا.النصرمنييأسونولاوع!دداوعدظقوةتفوقهموقواتدولايقاومون

النفس!فيهاتضجالتيالسنفياي،عمرهمنالعشرينفيشابنغشيملأحيواقعوهو،فيه(عيشالذيالواقعهوسيديياذلك

الىوتتوق،الخارقةالمبطوقىوبصور،العليابالمثلوتتعلق،بالحمال!الافلاممناـوالخيالنسجمنمستمدةخرافةوليس،باصدائه

سييلفي،عادلةقصيةسب!بلفييحياربانهثم.والصراعالكفاح.لاكافلالنقاديقولكماالامريكية

عنصدرقدجوادمافعلهكانولو.المعتدينضدوطنهعنالدفاعلملقو(تسمحتشمعونحكومةمثلخائنةحكومةوجدتتجدكانتواذ؟

الاربعينسنفيرجلعناووالاستعمارللغزويحارب3جيشفيجتديمتمسكةتثوراوتحتحاوتقاوماندونبلادطارضتعتلان*ميركية
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سميناهالنيالشخصهذايضعاناتصوراناستطيعلاولكنني.الامكانعنوا!عخروجالواقعع!بالبعدمافعلهفمفانلىجازمثلا

!.فقط..0لنراها..ألاضوا?ليهاويسلطامامناالجثة،-ناقدا-وحدهوقفالتاريخفيبطلا!راواولهوحسهيجوادوليسى

يعملاندون..وهلهـةلاولعيوتئاعإيهاوقعتكماهي...هي9!طلالمواقفتعدادمجالهنا(لالمجويى!.4!ايؤرونا!ض-يةالقضءن/بافع

لب..فقطالحقيقةاظهار(لىيهدفالذيا"شرحبروحفيهامبضعهمتئاولفوقامرفدلكوعدهعدداتفوقهمقواتارطالىؤجمه!كافحالنني

لسوء،تذكرها.-اشياءعنيتحدثوهوكرسيهعلىيجلسبانيكتفيفقط-ولكني،وحديهثهاقديمهاالتاريخصفحاتؤئينبشتولوالحصر

وظيفتهعنءبختعدوجكلتهالعملءنفالهـت-بعملهيقوموهو،حظناومثلهمالشباب/قدراتا،مانااكأر،*و؟و(انالنقاداءعاتذتتا.-جء

مدىايالىفلنر..المقولهداصحوادا.الوجدةبلايرئيسيةالعربيةحيا!شاعلىيسيطرالؤعباروبىيالمدروعنجاوباوأكأر،ال!لبا

..الماضيالعددقصائدنقدعلى"ا؟خطيطا"هذاينصق.ووركليتحيتيحالكلعلىو!!.الصيوواق!3ا!راهتلآ

قصا"سداولىقبانينزاربقصيدةالقصلالدنقدالمحاسنيتورادد3بدأالعربزعبدءافىالمقاهرة

صثمن"نوعيتها".و..اتقصيدةببحرفيعرؤضا..اضقوداالعثد005،??.هء،?5/1?011611?ل!!.115.86?ا!6118"0016اء8،"ا!أا

:قولفي..واوزانها...القديموالشعرالحديثالشعرا-ا11111111!ء11111111111111111111111111115511111111111111

اقول.وحين..قبانينزارلرشاعرمثورةقصيدة...؟وريانيتافي)=أ"...

..الفنتعابيرمصطدحءلىموضوعالا...شهدلاار!هـنثرهافافيمامضنمرة.علودمى...دمور

فاعلغ(مشنفعلن"قوارو!اموزونةوحدةعاـىشعراجاءتثزهاقبوهى116ء?115?0?.6.8؟ا.الا،اـ??.ء.

يقصدماذاادريولست...والموضوعويرعرةخا"..ا(وةءعامااـ11ا1111111111111111أ"11ااـاـاءا111111ا"51

بالددبرةتح"،جالتيالمتمثلاقضيةذهمااكثرالثهءعراءبربموناننرجو
وتجيءمنثورةتكونكي!فزم...موضوعالاشكلانثرها"بقولهالىهـ؟كأور

..؟..موزونةوصرةعاكا*-كراسويعانهفيالتمثليرععلانمخافة..ارهـمان-في-المعاناةالى(لاولى

...منهاالثانيالمقكلالمحاستبرالدكورلنا"يرتنرح.؟"وبع!ا.إ!"اللط:ص!"-برظدارجتؤولوكما،النهلكلجرد(لىالأولى

بهـجة..فتاتهعلىتاطهونشوةحسهتلاوينروظالمشاعررضفي:"ديقولط"إ!؟ا)"تمثلا")الاالحقيقةفي!يس"بالامسمري.اتمور"ار

المقطعوفي..وجواهرهوفاءكنهالشرلىأظاويهمنهيفاذ؟وروءكأاليابرركربدرالعراقبالشاعرلناؤ/رمهاا!تيالعظيمة!رروصدة!هـظزا

،(*غراقعنالبمديجمهاو،ث!"..وسةالمحسالصورالىيعودالثالثالسنةمن"اب"الثلانالعددفيوذ"لك،"مطربلامدءمة"بعنوان

وحد"في"..(لمحسوسةالصورعلىالشاعريلحالرابعالمقطعوفيد..الاداب،5891

.."صدرهاتزين(رتيا"رأةةتنةتبرزفنيةيكشفممااحسن،الاص،،رغالبؤياير*شصف،الاؤتضاحخوفان

وعن...نز(رعئدعامبوجهالشعرعظالحديتالىبعدهاينتورل"خ!،؟لصد!منفقليلا،وءاب4-.!.بالمتمثل..اسف-باللطثمى(لاع"راف

..اليومورأيه(لحديتبالثعر!ومهايه3روء!.مصرفيمعهر!+له3ذ...والاحترامالكياسةكلنليلاوة..والذاتة

علىالمحا!سنيالد،بزور"تعليق"اسمي.ان.لااستط!يع.هـذابعدوانا-محمد؟رربربص!

.."واعتقد"..اكعرلا-حاشر-إكونفىرانماو..نقداالقصيدة.-ا!4!ا118011811011،111ااهاأ11811811801101101111101101/1181181110110111110110110111110110110111110110لما110110110811اها"اا8اا،!

الكريم*.الناقدرأيفماويلا...والشقدالشرجبينكبيراذرقاهناكان......

التعريف..النقدمق!مةفيضروريايكونقدالشرحانافهمانوأسخطيع-((الأ!با!د!ما!لد&))!!

ثم..المنقودةالقصيمهاو(لماضيالعدديظرأدم"ناجلمنبالقص!بدةدإبإبروك!الى:ر"لم

..ذاتهبحدالشوحيكونانافمانلااستطممبعولكنضء..النقديأقيأ%1011811811811011011811011011811011011"118011011111811811611،ااااااااااا.اأ6116118إا*ة

تشرج!ويسموثه.النقادبعض!ص*نبهالذي"النقد"...هو..-هواساسعلىتقومبناءعمليةذاتهحدفيافا!نقدءنافهمانا.0.

هد؟نقادمعظمانواعن!قد..+لشريع..شرحالاصلفيوهو.ونقداانوافهم..الناقدمبضعتحتالموضوعةالقصيدة"للجثة.!نويكبما91

كالدكنور-بعضهممنهماستثني،ينقدونهاولاالقصائد.بثرحونأر؟ب:عنهاو!قولأ!بةجسمدفيدخلت؟لتى؟لاءراضالىالناقدنجقنمير

العددحوا،خواطر"...الريس!3"ورالدفليسم-مثلاءباساحسانالى-ستاذا-وبال!انياد!مح!ةورراضعافالى!ؤدياءراضأنها

..."الماضيآلعددفيالقصائدلانقدك!ا"الماضي
.....كلهاة

انهاعيرشيءنزارقصيدةفيالمحالسيورالد؟ةنظريلفت(!ث!ترىء.لمرضكوارضتدخ!المتيوالىالس!ببمةالاجزاءءنيقولانوافهم

ذلكمعولكن"؟يجملهاالاغراقء!البعدانوغير...ورقيوحدة"...وتوازنهاوقوتها..العضويوتماسكهاتدفة!اءلمىمحافظةظلتبل

...؟غهرهاامالصورفي..ش!حاءايفيألاءر؟فىء!هتؤثرلم!قييىثظ!توبالظني..ك!والخارجالداخليوبنائ!

صدي!قه"))كلمة..اولها.0كعيرة..كثيرةاشياءنظرهيلفتالمالى-العمليةهذهخلالمن-الناؤد،يصل(نواؤ!م.المرضيةيمالجرا

عرفناه؟لذينزار.نفسهنزارءنتص!ر..صدرقةكامة..بالذاتءلىلهيدانيستطيع..!هشاعر"منهاج"او"تخطيط"زحد-د

طنقلالهابجميع..النهمجسدهلاشباع"ولبلة\)الاالمراةير.رفلأ-ثانبةفصيدةفيديقيها..قصيدتهالىرضالم!قادتال!نيالاسباب

بلالعاتمنبائعة..خادمة..مجتمعسيدة.-عتراءفتاة-واشكال!االاجزاءعخماايضاويدول...لها!جد،يد1(او(لودفيعوارضهاويتفى

فيلنا3"حكايةقصيدتهبطلةلسانءلىالمراةعنقالالني"زار-الافق(لدخولمنالجراثيممنعتالىتيالاسبابلهويبينقصيدتهمنالسليمة

الجميعبينمنامراةيميز...بالذاتنزاد...."نسوةالنارمجامرخلقعمليةفيمنهافيستفيد...الضعفعنوابعدتها...ارلميها

علىطراتاشياءعنقولالفهذا؟ثيرالاترى..صديقةليسميها...جهـيدةبناءة
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..الباقةالقصائدء!االاخرى.والتجارب..الخضراءسلمىقصيدةتوئبه؟.احتمالاتوعن...لملمراةونظرتهمفاهيمهفيتذيبروعن..ئزار

عنها:يتحثانبهالاجدركانكيرةاشياءويتركاحر...اوريانيتااء:القصيدةاخرالىقةزنااذا...وبممما

المتناسالتوزيع...الماطفيالانغعال..الشاعراجادةمدى".."الجنوبتوابلمنماعرفت

"..المخ..القصيدةفيالعضويالتماسك..ولفظاي!بامولىفة3إوا!ن((تااورباز"عر!ط..نزارانعلىهذاثلمل*ترى

للنقدالمخصصالمكانالمحاسنيالدكتوريشةللماذاادريولستتوابلمنماعرفاحر"انهايعرفانيمكنفهلوالا..صديقةغير

موضوععنالبعدكلالبعيدةوآرائه...الشعراءمعبذكرياتهعننيقة"".كونهاالىتنتظلاندون...فحسبصديقةوص"الجنوب

.."نشاتوكمال..قبانينؤارمعذكريات"..القصائدنزارانالىبوضوحتث!يرألا.بالذات"ماعرفتاحر"انثح...مثلا

مثلا:.وقوافيها..القصيدهاوزانالىيشيرانوإكتفييمنيوانما."صدإقة،)يغيرلاوانه..يتغيرلم..هو..هو

عنها:قالالخضراءسلمىقصيدة-اسلفناماعنهاقالنزارقصيدةءلىويول.والمراةالرجلبينللصداقةجديدااخرمعنى"بص!يقه"

سارت...ةوافيهفيالمطلتص....الموزونالشمرمنفتعددةمقاطع"علىويدل...لامرأة"صديقا"إبمونانلنزارالممكنغيرءنانه

المطلقبينوهو..وترادفهاالقافيةتنوبعفيالغربيالشعرمسيرفيهالذي-"الظنحسن"ويحطم..الجئوبتوابلمن"حيراعرفانملأ)

المنثورةقصببدتهوجت":عنهاقالنشأتكمالقصيمظ-"والمقيددرجةالى..وت!.0تغببرقدنزاربان-صديقةكلمةجراءمننشا

.."متواترةثممطلقةقوافوفيالمداركهومتهدجوزنمنشعراالتصويريلفت*ثم..فقط..له"صديقة"..واحم!ثمتبر..انه

..وقافيت!ط.ووزنها..القصيدةبحرالتاقديذكراننقبلن!تفئانبشةبرماهرةلوحة...ها53القصيدةانآلىالمحاسنيالدكتورئظر

ليسفالعروضنقدايسمببهاوبهذايكتفيبانلانقبلولكننا..را3ذءنف"التقاسيمواضحةالتصويردقيقةلوحة..فلاشةلامراة..ماهر

فيرئيسياشيئانعيهالذيالعروضحتىلابنقدانه.بل..شيءكل..واففاننهدان))-"ضهالياأزهرتا1)ثف.ان.0منالبينان...من

مه؟!قارىءايانلايخفيثم..فقطذ،رآيذكره.وانما.منهاجه.."المغيبذهبفي..نحاسكبتي

علىوعلاوةبل..قافيتهاويلمسوبحرهاالقصيدةوزنيعهلىبالشعرشان"و"رائعانصينيانصحنان":النهدانيكونيهفثم

مافيكرهعاىزيادة."..العروضيالخطأمواقعهبىاينإعرلىذلكالصورةاننظر.يلفتالى-نحاسكقبتي:الوقتوبنفس.-لهيبمن

هومثلما.ألاشياءبهذءالتعريفالىبحاجةلتر.فهو..."الناقدالنهدانيكونجمفاو"ايضاولالالوانالخطوظمتناقضةبلدقيقةغير

بمن!المسمولوالانفعال..العاظفيالنفسيالتواتردراسةالىبحاجةوقبتي.."امعببشكل."!لعين"و.."مشويين-""صحنين"

مقررامنهاجااراهاناتمنىماوهذا-وجأتلها-وواقميننها...التجربة.."..مرور.-نحاس

.01الكرامنقادناعند.الدافئةواكلماتالصورنظرءيلفت*ثم

دسكنكمرأصايخا.والمحارالاصهافءن..المانجونكهةمن..البحاررغوةمنتكونت"

ول3------5!!!-----!..الشحوبجملتشاحبة"و."بهارومنطيبمنالهندفيماكلمن

!!.."الجنوبمزارعفيكالبندافئة

ء(.،الشهرهذاهـد،الدكنوريشبرلاوالالوانالخطوظالرائعةالمثوقةالصورهتهكل

؟..ابرامنهاشيءالى

.الجمالفييتغيرلمنزاراكرأيبوضوحلنايتبينلا..هذاوبمد

جل؟.قالمن..تا"لبة"...طاهرايكونانللجماليمكنلاانهوهو

وويناآعغارار!منكعيرةمناقشاتالىبحاجةالرايهذااليس"!يتوبانالحسن

*عتقادتزعئىبالذات"تايبة"انثم..نجبرهقبلومنالدكتورقبل

عنلكونلماذاتوبفعموالا..بمعناها"صديقته"يمنينزاربان

؟..والجشدالشهوةخظيئة

موسى.سلامهللمرحومالتاريخفيوابطالهاالفكرصربةالثامن"ضي"71العاهـدفيالنقدبابعلىتعلقياتابعانكنتاودوالان

لان-المنثورةالقصا"رربقيةعنكمثالالقصيههبهذهاكتفيولكنني

))))))للشب!قالطر،بمضاعلانالكريمدلقارىءويمكن..نفسهوالمنهاجثفسهاالعريضةالصوط

الحقيقةهذهليلممىالثامنالعهرفيالمحاتسيالدكتورنقدالىيعود

الحصريساطعللاستاذ؟"قوميةهيما:اتاليةألاسىعلىيقومالنقدفيالدكتورمنهاجانوهي..بنفسه

ونوعيتها-..وتحررها.قوافيها..وعن.القصيد"اوزانعنالحديث

حديثليسكلهالحديثوهذا..والقديمالحديثالشعربينمكاشها

ربىفيراالجز(ئريبنتعذإباوالغنغريناالىا!رليانو*..فقطالمشير..المعر!حديثوانماالناقد

يا"يسوهروبحلمكان"الخضراءسلمىقصيدوفيالمروضيالخطا

ديبوفوارسيمونالفرنسيةللاديبةفتاقرصينةمذكراتانقطاع..البيتو!فيفاعلاتنفاعلبطاتت".كتوبو-كلوين

...كذلكخطا"..امناولدتناقدنحن"والقاريءيحسهالنغمفي

فيالضياع.تجربة..آلشاءريميشهااتيالتجربةعلألايتحدثولكنه
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إا!3--+؟بمء!إ؟ءءلملم8!!!-!.ةاجن!ا.!ه.ما.:...جا.ا.!05.+.:...-..؟..ج.ا...-..ء-.-./.،*

فيتج!!!م!فت4.بز%1،".:-.."!!ث!لميخ!!افل!!ى0ا!!ن!جمنر!.ا-."ةاا%ث-.
-!ا....--ا-.آ..-....ا-..-0001"ع.-0101-ا-..ا!---

.إوالم!عتقبلالحقيقةووني-العربيلبطلهاالكاتبة،يدهاتركما-ففرنسا7

وبربدشعوم"جدأ!تمرشيماقالتجاعنفاتزآنلهطلعلمه3مةوبدشليةقوفاكطنجوالاشرلكنه-أئدلئئننئنا

التيللثورةالانسانجةالدعلألموهي-القوميالوجرانو)قظةبالكرامةاسما!ل!فيبر!لم

كافيتوقلاخوىبوا!ثالىقيلهقوفر-الجزائرفيشعبهبهاقام!**

:الماساةحقيقةنفسه

للدكتورطخصةفرنسيةرواية"الاداب"مجلةمنالماضيالعددفي

حربفياختهاابنفلفرنسيةعانسمندرس؟وليتلقىانهفاضلاللسيد"لالصاإالربع"بعنوانقصيرةوقصية،ادرير-!س!يل

ناويجح!تعساءانهم"الجزائريينحبوصي!تهوكانتالجزائرافئمط"هيالادبيةالصبيغةفيمتشابهةاخرىقهصصوثلاث،السباعي

...!الانسانيةالمحبةءنشيئادريسويتعلم."نساعدهمل!سب"ميتالنهر"و.الكسانجانللشبد"الاشنواءخطفيباددة

فىمعبراويراءدريسبهإ؟كلن-جاك-قديمفرنسيصديقوثمة.رقعيهـةياسينللسيد"مبإنكلفيالحؤناة)وتامرزكريا

نا%)بعروبتهالشعوردريسىيلقنالصديقهذا،"بالذاتهوافكاره"رواسةعنجميلةصفحات"ادريسسهيل"الد!لتورؤغموقد

يدكألحيئغربيبانهابيشعورحدالىيشبهفرنسيبر"نكث!عوركمنالرشموعلى،"اوريانوجانبن"الثعابةالفرنهـيةللكا!كبة"دربى"

يلعبهذاوجاك"الخ..لينانجذبكمحقفبأي،ءشاريكم!ءنمنسىاسلوبابالعربيةعرضهافييرتبينالقارىءفانملخصةصفحاتانها

اليهمتنضم(نانسعليد"لىدريس"الثوري"الموجهدورالقصةفيالحوارنقلوفيالفنيةالصورانتزاعفيوبراعة،بالحياةغنياعذبا

"...المجزائرانقاذلتطلبوااصواتهـمالىصاوتكوتجمع.الاساسي

ور!هثورةلا.لهزء،الهـالبةتصمورءالذيهذاعجيب"ع!بي"أيباشسب!هامةمشكلةالروايةهذءبتقديرمفييرادريس!-!يل3ضروالد

الىيلقتعندماخى.!."فرنسا"ءمنألايحاءينظر-،البطوليةالرواقيفموضوع.ءأمةبصورةوللحقيقة،خاصةبصورةالعربي!لقارىء

فسدقدكان،بشيءوؤمنيكنلم"فابوءحافزايلايجدفانه،ابزائرظنشافرنساالىنزحجزائريشابنفسفيألانسافي(لوعيتفتحهو

"..عليهالمصا"لبتساقطمعايممانهمتلاحقةاحداثبهمرتوفد،و*لمم،والقلقالتشردالايرجدفلملىلرزق

وبدلا،الكنيسةفيموعظةمنكرامةذوانسانانه"دريس"ويتعلمالشابهذاوجعلت،الادبيةلصورهاصيةوقائعاولفةامةها(ستمدت

التبمالعميقهـةالروصيةللتجربةثهرةالانسانيةاليقظةهذهتكونانمنالشعورهذابقيآلرئيسيالمحورولكن،ااغامراتقصعصابطالالىاةرب

اخر0التحرهـمظهراهذاتعطي؟لكانبةفان،اديءفداءبهايحررهيفروانالى،الحوادثمعويئمويترعرعثورور،ساةبا3الداصوئي

نيحوافماكا،""غريبالراكعبنافهءكلـقلاوسطيشعريعدلم"المعيثعةعنيبحثحين"الجزائرفيالعربيالانسانمأولة\)ءنتعببرا

بنسرتهانلوكما،الاخرينيحبممااكثرالالهيحبه،حيكبيرانه..وال!رامة

"..اخرواحدايكنالمانهلوكما،اشقرناعماوشعر.بيضاءكانتقضيةامامالرواير4هذءفينقففاننا،جانباالفنيةم!الناصترءنااذا

...2ءلوانهفرنسكماموجزوبتعبير؟الاساةحقيقةهياين:التسا؟لىهذاثبميرها،بابىحثجديرةانسانبة

"الحادثهذهتكونانمنوبدلا،ةيغفبالرربفياحوءويقنرلوامالة؟.قوةفيتصورهاانالمكانبةوهلاسفظاعت..الجزائرعربيمأساة

علىالجزائريةالثورةمشهـلةامامهالكاتبةظرح،حاسمةشرارةالمشاعرمنناعمغلاففيالحقيقةتعرضالواقعفي(لروايةهذءان

غريب:نحوفرنسيغلافولكنه،وابىراءةوالعطفالمحبةمننشج،النبيلةالانسانية

".ضلالعلىجميعاولكنهميتقاللونانهم"منالواقعاحداثتساق،الحقيقةعلىدخيلامع!ينالونايحملواضح

كذلك؟اليس،ظهرهفيفتل-""الطيبالجانب"مايسمونهنظروجهةيمثلشفافتوجيهفيخلاله

كثيرينايضاهوقتللقد..تظنماذاولكن،ظهرهفياجل-"بعيدولكنه،الجزائرانسانوفيالجزائرثورةفيالفرنسيالطرفمن

"..ظهورهمفي..العربيالواقعيمثلهاالتيالحقيقةعنالبعدكل4

المتحاربرينآلطرفينبينوارتعالل"المساواة"فكوةالقصةفيوتتكررفيالبشالركهوالعشرينالخامسةفيجزائريشابفدسيسى

الثوار-يجدوقد،السياسياننوجيهالىافربتبدوحتىالجزائروىفهو..بلاملتفيضونفسهالمينرلكسبفرنشاالىفنزحالجزائر

لايتمتعونمصطهدونجائعون.انهم.للثورةمبررا-الكالبةعندبالفرف-ةالتحدثيحسنبانهويفخر"بلده"جمرهاويعتفرنسا"ي!حب"

فرنس!يينواعتبرواشبعوااذاولكن؟الفرنسيونبهايتمتع"تيبالحقوقالفرنسيةالمدرسةفياعوامخمسةقضىلانهاقرانهءلىتفوقبالميشعرو

.؟..الاحتلا!ضدالكفاععنيتوقفونهل،حقا.الخ..أطهتخيبلنفرنسابان".ا؟من"و،الاسلاروية

71



والتجاربالقصميمنتبدبل،الشعربم!العنوانتحتتندرجالمبهمةفيالعربيوالانسانالجزائريةالثورةملساةتبروالنحوهذاعلى

والمشحل:والاشخاصالذيالانسانيالمظهرم!الرغمعلى،الحقيقةعنزائفةصورة،اـلبزائر

كير!فيعمجردفيهاالحياةلانالمخيفةمدينتهفييرخمتنقثخعى-أالملامحمنتحملصورةانها.."النبيلة"المشاعرهنبالسالكلالبةتوشيه

ولكن.جبانافننفالصغرفيابوهداللهشابعنتحيليةحكاية-2والعزيمةالرجولةحدلأمنتحملممااكثر،اللينةالرقيقةالفرنسية

ويوصيهالجنديةالىالن!ابيومإ/دهعلىيشدنفسهالىوقتفيالاب-موتصميمجهـاةفييقفونالمذ.بنالبسطاءالناساولنكفيوالجد

واجبه.يعر!بانالمدنفيالمكافحوناو،الجبالفيالمحاربونفيهمسواع،مصيرهم

البطولة.الىمكانكلفى!عليهتنهالالتيالمجبنلعنةمنينتقل-0.3.مكانكلفيالعلابيحملونالذينواتثردون،والسجون

الىتسلليخبركانالتالياليومصباحفي":واحدةركلمةبطلاويصبحالضي!،المنفعلللانساننموذجاتمثل،هذء"دريي"شخصيةان

."طولهاعفىالصوطحديتالجسرونسفيالعمومراكرالذيالنموذجوبينبنيهوشتان،رادعدونرغبلا4وراءينس!الل!

الا؟يزامية.عناخلاقيةموعطة-4"اثشزدين"منامثالهءن"ياسينكلألب"و"ديبمحمد"يصورء

المدينة.الىموجهصزينعاطفينداء-ع،و*ضطهادوالجوع*!ممء،نفسهفيتستيقطالذي*فساىنموذج

،ابوه،القصةبطل:فهمصفحتينفيحشرواالذينألاشخاصاما....!مرارارا

سمعان.عايثى.سميد0امه،سهيلهام،ثروةالبغي،ابراهيمابو؟ع،جييةافسانجةفكرةح!لتمورفهي"الصالربع"قعةاعا

سامي،شوكتالرئيس،نامرالعربف،رونانامزم،القصب!-لمانياخذانويرفضى،غشاشبالعمنبالجملة"المسكة"يثشريصغير

0...الخ...ميسر...ضهمنمثيس

فيساكيو،هنري.اووتشيكوفدراسةعلىيتوفرالكاتبليت،بليغةانسانجبةقصةفيالصورةهذهتعرضانالممكئمنكانوقد

إ...والصبرارخمنعمقمنشبمءفيوافاض،ومحرارهامشاهـدماتصليلفياسهباملابانلو*

الفسدانسوى،سابقتهاعنكررا"بتالنهر"فصةتختافولاعبى،تنطويانلمكنمحانفافقمعا،اخرىاشياءفيهاوافه!،حوارها

المواضيعمنبقائمةبهاثانها.وافطراباازدحامااكريبدوفيها.وجملاقوةس!

المواضيعمنالناسيطلعانيريدالقصةانبطلألابينهارابطلاوالغواطرمثلا.بالموضوعلهالاهلاقةاستطراد؟تالقصةفطجاءت-ا"

العباراتعلىصياغةبعضىومقررته،وقلقهتجاربهومرارةيأسهعلى:الجملةهذهالكلالبفاقحم..البانعهـن"مسكة"شابىاشش:ذلك

ه"المتحذلقةلالتفسرهذاالكلالبفاقحم،منهباثشلمامرأ!(ن-خطببتهار!سيقرمها.-

تموتصبية:مواضيعاربعةيضعمثلا*ولىالخمسةالاسطرفي"حملإهاصدراوغرت،التيسلفتهاذرتقص،لألثخينة!لت":المعطنع

لايكرثاخ.تبكيبانسةامومة."عينيهاآلذبل!كل"البؤسمنالخ...القارىءذص.،شمرهـالمهافحرة

..بالخيا!4زوبخ!يتهمقاساب.ويبتسموساطةلايتفقورخذلقكل،.ء،ءشىرهاععاراتالقصة(فى.ودت-2"

عشراتالىذلكبعدئقل؟الكلالبان.لاأشقيةاسرةقصةاهيالا?لمبئمهبان":ذلك،مثالمافتمم؟افء4ا!سبطلأسلأسةالصورة

موسىمعليلا"البطلعهى."قبفى.المختلفةوالمشاعرالغامضةالصور-"الوقولىمنحاص:4امتس"العاء،،،ع-"هناوالمنحفا!لفظه

انا-،عنكبوتائا-.التفاهةفيلهصديقمعيتفاخر:بستانفي.طمعةسملاشارلهثحتم.،تمطي

يحب.جسدماعلىبغيايساوم.الخ..المدنيةذبابانا-،غبارلقدمولملصفهلماور6ل!8..1والصض-الالمهماثمصةلط!!-3*

...ذلكوغير..لايعرفهمخلودوجههفيبصق.ويفثعلفتاةوء.ةطحنفرا،رةالمظءص.اء.ذكل!علهتص81)1.،لهءسةصورة

تنشرولا،اكرواقراكبمانشرفيك!راتربث:الكلالبالى"اد6لادلقة11لتفاه-لرزاثانه،هي-وء..*في،*شئاص

..الناسامامغسيلكالررع"انهاعنر..الظاهرو4اك،صطالعصةلالق،ءو،دظ-،"

يوحيالهالوء*سلوبفان،"مكانكلفيالحزن"قصةفياماأت.م".االطيعدد،فؤد*لصص"؟ماشماار!"2لحلااه

منذيطل*ضطرابولكن،الصحيحبالمعنىقصةهناربانوهلةلاولا،.1،؟.ءصعةكا،1"/ءالقاافقد،كتص-ةلاشاءارالقص،!5ء.-!"

منعثرةالتاسعةفيقتاةموتهوالرنيسيالموضوع،الاولىالفقرات،جمر،.،،*دالىء-اةم..،احددممير.القصةهذه"*(..،مم!..

بطللحسهمكانكلفيالحزنفانولذا،تتزوجانقبل،لحمرها....،آس؟لل!

مسنجميلةمقطوهةالقصةعونانلمكنكانوقد.اضها،القعة*عترافاتاوا!يا!زباليوهياتاشبهولنها*خرىالنلاثالقصصاما

،واشخاصحوالثذاتعونانلهاارادال!لالبانكلاالعا!ارثاءلا+-ا،والمثهاعرو*فكاروالعوربالمواضيمازدحامهامنالرغموهلي

وتعرلى،*نسا.ليةصورتهوتفسدجانبكلمنالحزنعلىتطلوصوريتسلسلاللبىالواحدالخط:القصيرةالقصةمقوملىجببعالىتفتقر

يتلقطاندون"تلاتهالىالغراروقيالرسائليستكعصعامل:عنهاللهن.

الوضوح،العنيةالصورترابط،الحيةالبسيطةالعباره،الموضوعفيه

....الفواكهالىاضافةوالفولالحممرسيعدكانعا!.الا
--...جو..الخ...الادبمناللونهلايفرضهاللبم

زيادالمعبلالزوج..الراحلةلابنتهاالحزينةالامصنعتهاكنزةقصة2فرضمضخمة"انا"هنكانالقمصهذهمنكلفيالقارىيشعر

.الخ....المنشل!قميعهوياقىيريدمالالايعرلىوالصورالخواطرمنمحمومةشحنةفي،هليههبئها

كعابةيجيدانللكاتبتتيمسلاسةالقصةهذهاسلوببرانغيرالثخا!هخصمننفسهعنتحثانسوى*خرينالىنقلهامنا!يب

..-.والقراءةالتدرتاطالاذا،المستقعلفيالقصة
..هشكوهيبثاناو،وحوادله

اسماعيلصدفيلعسقالعورمنمجموعة"يلاستواءغطفيباردةالشمس"قصةففي
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هـص!1الوطرر-!ا-فى7إور7متاطهى!ء:-ما

مبادئها.اعمقفيتقليديةتربيةتزالماادعئدناا،درسيةالىتربية

هـ؟لاء..او!اروظبعلمىمسوو!ءتقع-نسةهابل-ارتقاليدوةلبلحروىاابر!وصدر7سرسجى

تحضمهموترعىاماتكونثقافةوزارةبانشاءفرحواالذينالثا"لرونالككأاب

لمتسهيلاولاكانانماجمعيةالىوانضمامهـم.وتشمجعهاالفكربةحركاتهم.اشزيلاقلبسم

الاعتباراتعنالنظرصرفعدممع..بهمالرسم!المؤسسات؟تصالالخاص"الاداب"لمراسل

علىاجتماعياثائرينعربينكقومبينهمثولفالمتيوالروحبيةالفكرية:الثنزا/فةوزيرالىرسالة

فيكبيرادوراالمان...وطنهمفيالرتيبةالحياةعتامركل!**

تتحلممادورهمير؟دواانإمكنو!الامةحياةمناكو،كالىقيالمرصلةالوربرسيادةيا

وانارتهاالئفوسترب!بةفيم،ضتهمليمارسوابالئاسا!،ضالةرصلهمافتتاحيوملمي!نتموز23يوم"العربالادباءجمعية"اخارتلقد

اذا!،والقيمالنالىحبعلىالظلوبويفمتحو؟ارزمنغبارمنوغ!إ،ءالعربيةالحياةبدلتالتيالمباركةالثورةيومهوتموز23و...مقرها

واخيمهالانساقبينالفصوتاولالفئفانفىمرىعنحراالسياسةكانترمزليكونبالذاتاليومهذااختيروقد.جذريبشكلواقعهاوغيرت

للفنانيتمولاا!نسانيةتجاهالانسانضميريحركصوتاخدانهءمابهـا...القيامواجبها.ءنانالادباءجمعيةتشعرلتياالفكزيةالثورة

نسهفيسواءمحدودةغير.(نسازيةمساحةعلىحصلاذاا!ترحأث!رهالعبثمنادثورا-ننامكاسبلكلقيالحقي؟لرصر!والافهـارتعهيراناد

داخل-فييسير(نالفحنانواجبءنكانواذا.الخادجيالعالمفياوالتحديتجربوانمستلم!لمشعبفيث!رةايةالقيادةتحاولانالعابث

نو!رانواجبنامقفانالاغوارابمدالىبهيصلشاقوليامساراذاتهذويلاناسعلمياتخطيطاتضعوانقدريةمتواءلةامةفيوالتمرد

سواءبانسانيتهالخاصةدتائجهعلىيطلعنالكيالكماف!ةالحمايةلهانالجمعيةوواجب.العلميالمنهجاوبالعلمي؟منلامينتافزيكيتفببر

يجوزفلا،والدينالعرلىمتالش!لعمعاوضدالنتائجهدهاكانتالفرلةالثورةان.العربيالن!نفينائمةتزالماالىشيالنواحيتوقظ

!وكلهايمانالي!مىا!نسافيالضهبهران.فقظلايمانبحرية؟تكفلانالحقيقيةالثورةهيانهامعالانصتىتبدألم-الوزيرسيادةيا-

االطبيعة:معطياتمثلالفنونتائبم.سترهعلىالمناسكارفلماسترا؟لسياسيةفالثورة.السياسيةالثورةفيالنكساتانعدامتضمنالتي

لععيبر*يرء*ء-ء*!ى*مهـ-ءسي-!يمبر*!بم!ىعهـ!،ورةتساىلماذا-وألاندثاربل-لإهتراجعمعرضةتظلالعسكرية-
لقد.الناسمنالعامةنخاعفي19ورتيقالفكزيالنظامعلىتقضيفكر؟"

خطرتبنبادبرشعرتالامةلانالسياسيةالمسلطاتوالمطليعيونالثوارؤسلم

إلالدسءرضاطأفردكللد..انولا...!الحضارلةلهم..ثعخصعنتهم.كاناسلهلمالخاصة
الملامحالحلاعاى،الالوميةالسحصيهوامحاءالمح!حطر.صيالهايهدر

؟نكونفماذاعربانكنلماذا:تساءلالامةابناءمن

للاطفاارجربأينفيئبالاسكندرونفي:اتراك:اد-وابوجاء

والجزائرلبنانفي:افرنسيون

بر..!..(!أفلسطينفي:اسرائيليون

ء!طمراحمواالذدنللثوارقمادةالشعص-لمالحقمقىاشيرهذاوامام العرايفي.الهـليرلوردا!

!ااجز.(ءحمسة!يتفعالعرليية1ءةألقرفيحديثةلىلمىاعةأبل..المئعةوططني!ةا!ستقرارامنوسحوءالاةعمحلالءننشعخصبته

بين"مدرو!تنوعاألابرأء!حفيا!رحوروعاالمخز!القيقالفكريالثوبعنحقيقةالناسهؤلاءؤخلىهلن3و
:.ولكى..المجدصوهربوه

؟،المر!زات01الحيموحكاياتأليوميةالط!لحجاةبر؟مخهمولفقلوبهمفيعمثشىالمنعيالعنكبوتنسيجنفضواهل؟البالي

؟.العامةالثنزافةمنومختارات،للحيةآلشعوبس!ير12و4ج!ءالا؟لتحررمنفهمواهل؟مارسبعدببروميننوساستعانواهل

-...كل.؟وجشالناصرعبدبطلناعاناهاارنجيبالصعوبةكانانشعرالم؟الاجنبي

؟واهممام،ألاحميارلأ"ل!لغةلمال!قووتوحمهلنتمبدلمحى.خاصىكيرلصدالمحى؟للتحرر!رمالاقتصاديالتحررارالناسافهامفىصولهمنالمخلصين
؟و(لعسكزيالسياسي

جمهوريتنا:فيتزدادالمدارسانشدو!تعلمون:الوزيرسياةيا

ممهفائدةماولكنقياسيرقمولعله!يومكلكلررسةبمعولالسدة

،*المدوسىالتمانفلحئة..أه.م.لاذ.. ."...سهجحروصوعالععكيرفيوم!هجافكارافينضجاتهبلما1المعلوما! يعتمد(الوعياناذالوعيفكوبنفي*ساسيالضمانهوالتفكيرفي

همحى*ععسعى-س!*مهـ!عيم*سعي*-م!تهملهماوهذا.الفردفيالنقدوملكةالحكمملكةتنميةءلىفقط
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1!صبيالؤ!رر-فى-فى-م2اا!شثماكل

وفءاقس!وقز!وفروعهاونمتدالكامةتنموسوف!ا!ئشردارطريق.الاخلافيللتعريفتخضعلاحياديةأمور

ويرتفاعلاكاسىاذهانالى،ضلانللكاتبيتاحوبذلك،القراءءلمىثمرهاالدوهـةتوفرانفيجبالطليعةفيامتهمنالاديبكاناذاانهكما

تكفلنشردارايجادبعدثانويةالاموروكل..وعواطفهمافكادهممع؟لد،لمةتصتريبانممكنةانى*انيةمساصكأأكبرعلىيئتشران!تأفيه

الاصرىالثانورقيالامورانءاى.شعبيةطباعة.انيقةرخيصةبطباعةكانتاوبالقراءةفبوااتعلميعئىلاامةوجداذاانتاجهءنث-يئا

!-لولكنالثقاؤةوسائلاوومفالكاب،الشمالعلىاصفاراستلم؟تابطابم!مننسخةخمسمائةنئراءان.ضعيعةفيهاالشرائي!ةالقوة

الهواء؟وجدصيث!!واذتنتمارهااليهاالاستماعورخصيالاذاعةعظمةننسىإخسرتاب3اييرعودفلاالمالرأ!تضمناولافهي،كثبرةاثبباءتعئي

اف-ى!...الانص"ى(لاداعةدربنعرفلا-الوزيرر!ء؟دة،،-اننئ،بلترفار.!طولا(!العةعلىيكلتادال!راءمنجيلانثاءتضمنثانياوهبم

ا!-هتضبوأكنني،الفكررةالمجرا"بماهمالعنالمسوولهو"ناعوو!لاز3(،لىاع،ىنسخةالخمسمائةوزعتفاذا،ضرورةانهاعلىا!يهاينظر

حفوا!حاديروالقصعصالبراروبميستلممونالشيوعيونالك!نابكانيف3ذضهوحفظتالججملعقولفي3"الحراثارتالمدارسبعضىوعلىالثقافية

!الانصتىبعيرهمي!ستبدلىوالموكيفالف*ريرة.الدديسومذاهجالبرامججمودء.!

هـىواحدةادبيةمجلةدمنسقفيكان!قدوالمجلاتالصحفاماالوزيرسيادةلي!

يزالوما...صاحبهاع!اتضلىزمالاسبوعية(النقاد)مجلةانغ!!انت!مال!لملادبضاتتوفرالتياحسانيةالمساحةالىكظرنااذا

والفنيالفكريالنشاطتعرضادبيةمجلةالىبحاجةالمشمالكبالاقليمءصن!شحدثيخف:نرصفؤةنظرةال!مهذاكلالىوالنظر،الضمحكمن

...العملمجالات*ئغيرهعنبالادباستغنتالتيالفئةحياةفيوسازلان؟ونشرطباعةداركلهالشمانيالاقليمفيوليى؟لكناب

وليو!!2يوممقرهاوافتتحتالعربالادباءجمعيةتألفتلقدحقاوهـادلهي،الئاس!ايدثمالمطبعةكىالوررمنالكنابايصال

الافكار.نتبنىمجلةتوجدلماذاولكن...المباركةالثورةرى3ذويتتردارانمثساءا!حلمنالازمةلهذءولشيبثشلايهااحديتطوعلمممفقودة

...ثمصالونثممنتدىالىالمقريتحولفسوفوتخشرهاالجدشدةمنآلادباءبرنجشركيف:غر!سؤال(لئصنكىيتباثروقد..حكومية

الوزيرسيادةياات!دتوهل..للمبنانبةاالئشردورهذدمعرولىوجوابه؟لموريا

رابتوقد،الضسوريالهامالااذكر"!بالر!اكأاطلتؤد!ر!امهممن،وؤرونبالتقسبهـ؟كتب!ميئمثرونالذينالنسهداءءق

يديالىالكاتبغرؤةمنصننقللكبالانتاجاصتياجاتعناتكلمانوالموزعالناشريأتيثم؟لور!وثمنالعمال(جورليسددواوملابسهـءا

فلاالكناباحوالىلذكراتعرضالاراعيتوقد...واذنيهالقاريءر!ل(ينالىآكفرقيهذهكلوبعد!الكعابثمنمن.(%ؤياخؤان

دشبولعةعشرين.صسونيدونقاداوقصاصينشعراءيئنااناقولعواصمفيبتوفيبعهالنشردار!مفيئلاحيانافلبفي؟(لكلتابانتشار

وصحافينضمالا!وان،تنفاهـ!موتميستهملهاتجفصشالاسبوعج!ثلاثةاوشهرينوبعد...الاقضيةالىابدايصلولاالمحافظات

التفرغاموالتنعرفانخائفلهم3واتفرخابمشروعسمعواوءلهموا!الى،قراءر!ؤلفيتكونفكيف!المخازنألىويعيمدهالكتاباررشر

الانتاجينقصهملكنوالمالالوقتيملكونالذينمن"القديمالطقم"الى؟وصفتماعلى

...لاموربخوافيالرى!و(ر..الاؤظاجالانملكلانحنئنما..(إؤ!فوبينبينهالاتصالووسلاللالقاريءالىالهـلمةتصلوكيف

-.-ومجلةنشرد؟رفياللقاءوالى؟معدومة

صبحيالديرنمحيي؟بنايدريمندكن..وشهدا؟هاالكدمةؤرسانانناحقا

ال!ربالاد؟ءجميةءمن***التيالعربالادباءلجمعيةلادعمعمليةاولهوزرسرر1داؤشاءان

نف..الثمانيالافمفيبناءحرلى"لكلو(نما..برعايت!اتهتمون

الجنوجم!للاقليم

.إ!.سردينعلةفي..ادجلاالاثبقراءالعالمجغرإفية
***

الواقعيةألىالرومانتيكيةمنانتقلاليستالانن!ضهاالتيالمرحلةالمح!خرا!ةفيمص!رةحديثةلىا-ا"

وتدد.هؤهملامحفيوضياع،ادتيارينبينحادثتميعهيمابق!رءالثانوياصمالتعلمر!لة

السنواتفيادركناهوالذي،ادبنا-شكل-عرلىالذيالنظريفالتخطيط-فيللتالريسمعدةوهي،اجزاءاربعةفيالسلسلةهدهتقع

العظيموعبد،العالمامينكمحمودالسبانيالئقادمنفئةبظهورالاخيرة.العربيالعالموسا"لرلبنانفيالثانويةالصفوف

كانمافبقدر،الاعوامورنعشراتالادبيواقعناعنمتقدمانهاظهر،اني!مىالذي"العالم"3*ابمنمأخوذالاربعةاجزائهالكنابوهؤا

هـم،والقصةللشعرالخارجيالقالبتحسينفيعاملاالتخطيطهذااجريتانبعد،استامبدادنيالشهوالانكليزيالجغرافيوضعه

التخطيطهذالانوذلد،وشعرنالادبناالعميقة(لجنوري!غيرانفييفلحواضافة،الفصولبعضفيتلخيصمن،مختلفةتعديلاتفيه

مجتمعجسدعلىتفصيلاكملمفصلا،الغربمنمستمداجهاراكانانما.لعر!يةالاقطارمنوغيرهبسهجمنانخاصة،فصولىب!ص

يتشكلانيحاولالذيالطريهذاجسدنابحاليوائمولا،متطورالمدودسىالتأليفلجئة

الابداعيالتيارءلىادنمتقدماالئقديالتياركان.واقعهاليبالمحسبة
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1!ضيى.المحؤءلىمفي!ماءفياا!نما!

اثركصتى،ا!!تيقةألىو(سعبماودراساتهاعماقهبكل،الغربمنالمستمد،الادبيةحيانناف!الخطيرالصدعهذامصرثا،طويلةزمنيةبمسافة

..شيءفبمتعنيهولالاثخاطبها؟هابشعراءمطالبايصيحالناقدوكان،الناقدمطالبءنالفنانقدراتوعازلا

الننيالارستوقراطيةالطبقةهناك،جاتنافيالفواصلملساةوهنعب!لانصياعويجهديجهدالشاعروكان...وحمكتولوركاالوارمستوىفي

مصرفيالفهـريبالواقعاووتمامادلىتهتمولا،الاوروبيةباللغاتتقرأانيمكنشعريةنماذجاسفبكللاحظ!ناانالهتبيجةوكانت،بالمحاولة

الذيالادبتقراوالقي،الموظفينفيالمتمثلةالوسطىالطبقةوهناك..وحكمتولوركاالوارلابهاتدقيقةترجمةتكون

نفسها،الطبقةهدهوضعاخرىج؟قيومن،الشعبملامحجهةمنيحملالسرعةوفرط،النقديةالنظرةتلكبتأثيرالمغربالىالتحولفرطلان

وكانت.السباعيويوسفم!فوظنجيبفياملهمالموظفونهؤلاءووجدالتشربامكانياتالىواحدةلحظةالالتفاتبمونالادبيالانتاجفي

بالمواويل،-(لانحتى-تكتفييوالصالقاهرةفي؟لشعبيةالطصلقةهناك"ا!بداعي"التيارهداخلقفياسهما،طويلازمناتحاجالتيوالتمثل

في"المتجولةوالانتمعار،خليفةوالؤنا"لي،الهلاليزيداريوخرافات..الفكريةحيا!شافيذلكإ؟ثرانبدونشجبهيمكنالذي

الفلاحينطبقةهناكوكانت..واصل!روهاصبابانهابكلوا!زقةالحواريفيالرومانتيكيةاعمدة،وطهوالعقادوشكريناجيصمتان.فمنذ

فيتصلوالتيبالشكوىالمترءةالريفاغنياتالىوتستمعتغنيالتيالسيالمرحلةلان،الجادالعظيمبوجههالبروزءنالشمرقوقف،مصر

الجسديسةوالعزراباتا!معلىالتشصخيعرعناصراضفاءالىحد.نها،فقدالشعراء؟ولئكاجتازهاالتيالمرسلةوضوحفئيليستالانهابرخوة

لانتاجهيمكنالعاصمةمناديباوشاعرهناكيمكنولم،والنفسيةرالقالبيتمسكونوحافظومطرانشوقي،ومضاءواضحا(لطريقكان

..وانمفهـهاوعر!وهاعاشوهاالننيالاغضياتهذهءنبديلايكونانكانتاذ،كميرامتأخرةاتتهالتطورمرحلةلانالك!سيكيللشعرالجاكلر

التمزقلهذانظراالتباينشديرر،الاوصالممزقالادبيالوضعكانالاستعماروضغوظ،الجمودقيودفيزالتمامصفدةالتاريخاقدام

مجالمي،إلحدودضيقألادبيالعملوكان،المصريالمجتمعفيا/لبنائيبمقدار،الشعبعنوبعيدا،للسلطةخادماالفنانكان.وا!قطاع

الشعبفبقي،يتخطاهاانتطيعيرمىولا،الكالبءلنهالعبرلتياالطبقة.وبذنكأشعارهوتمجدالفرنسيةتقرأالتيالارستقراط!يةالمطبقة"نقربه

النكاتاصطيادفيهمهوملقيا،الحدثلمةالفكريةارنهضةء3عمعزولاتردوان،الجمودهؤامنتفيرانعبءالرومانببكيةالحركةعلىكان

السئبالذ!نان.المالاؤشادفيوالاغراي،والجنسيةالسياسيةالقصيدةهوالقالبكاقانفبعد..المقابلالوضعنهايةالىشيءكل

اغنياتنفمسيجترنفسهعلىموصد،وعواطفهواختلاطهتقا.لميدهبكلبثمسدةمطلوبةالشعوريةالحدظواصبحت،شيءكلالانفعالصار

والمرأةالرجلبينلرقاتوالع،النييءالطينوقرى،والسساقيةاثادوفطب!لمكواقتربوا..والليانيوالقمرياتالحبيرغنواانالعثمعراءعلىوكان

الوضعينفلتحينعلى...والاسرارالتقاليدمناطنانتخفه!التيفييلانحتىتتأصللمالتيي!قيةالحقارروماؤخمنيكيةالىواحدةخطاثة

ماءمة.بارضبةالعا!يالوضعقفزاتمتابعاالعاصمةفيا!دبىقفزت،لتحولالفروريالتيارهذايتخمرانفقبل..،!دبيواقعنا

وذلك،فرةمطلوبالعاصمةوذهنالعاصبا!نبينممكئاتقارباانالواقععلىللانفتاحالمشاعردابربقطعوطالبت،الحديثةارنقديةالحركة

جمبالئداءهذاالىيصغيانالقصةوكذلكالشعر،ووقف،(لمتباعدةاقطابهبكل

الانهاضهذايصحباناملعلى،الريففيشام!فنياانهاةا:او!..مصفدةواقدام،مرهفةبأذان،البعيد

و(لجراراتاثلاتواست!رال،القديمهيفياولحياةالحدوتاتطويراىنحينفي،ادبناوجهتشكيلفييسهمالحادالصخبهذاكان

أن.عبءاريومىكأالجريدهعلىان.اهـ*حبعهدمنالمتواهثةالفلا!ينبعدظفنيوا!غراىا!بتذ(لاساسهالذيالاخرالنداءالىمنصاعاالحمهور

منتبد؟انيسنوجبوذالك،ذهنهانهاضوعبء،الريفالىتصلفىالابكان.المقاهيفيوالتسطحالمكيفاتباستعمالالواقعرفض

9،وسو،الممكنةالوسائلبكل؟لم!لميةالجوائدترجعانوي!المفر،وحناجرهمشفاههمالشعراءوشقق.اخروادفيالجمهوروكان،واد

؟!عسعم!عحسعيسعي!سيحع!*س!-*مسدودةأذانفي!صمالئداءومات...معببئوم!تقر(ءعلىبالنداء
...بالطين

حديعا:صدر
أ-:كمن..وسمجةوبربريةفجةالجمهورالىللتعرفالوسائلكانت

ذلك:وزروكان.إ.استماءاجهزةلايملكونلاناس،مااذاعةفيينادي

؟*إسبافياهمب!العربظريم،وعل،اخرىجهةمن(د!دطةوءلى،ج!ةمنالادباءعلىمدظ!

:*...ثالثةجهةمنالجمهـور

:ج!ربميجم!رية!فيالاموجود"غيروالجادالعميقبشكلهاالثقافيةالحياةانالمعروف

بفلم:أ*دبيةالصحيفةخثلمنا!الادبتعرفف!1!حرىالمدناما،(دقاهرة

ال!موفى:خالدالدكأور،انلايمكنهالنوصيلاشكالمنالشكلهذاوخى،اليوميةالجريدةفي

بالثقافة؟واهتمامهاعليهجديدةفالجريسة،المصريالريففيثيئايحقق

اولصلبعموممنيطلبأولم،ريفياالرينيوكان،الانجبرةالسنواتفيا!الملامحهذهنخذد

29"!ا*كثى!ه،كلي*كلهي*!ههيكل!*كليكلي!-!هكلي*!ص*!ه*ء!الفكريالوضعتناقشالتيالادبيةعلىالصحيفةبصرهوقعانفما،+يزل
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1!ضليطالؤءلىفىأ!ماءفيالفسقثطط!

راجعوذلك،دليلةاعوامهومعرفيكأالادبالمجلةعمر:لالمثا،.691فبرايرمنتبدأالتىز)ة3المرالحياةطلقعلىواقعاذركبركون

اخرىجهةءنالثفاميالوعيوانعدام،جهةءنالشرانيةالفدرة!:مدامهـنالارجوازوبتطويرالريفؤ!م!دالمسارحالثقافةوزارةتهتمانويجب

،نس!"ال!عشرينحالالهاا!نفيلوزعم!لياليوميةهـا!جريدةمحم)!االىشالتثقيفيةالسحنةاىا،ي!ملهااتيالمسليةالسحنةمجرد

وكذلك.يوميانسخةالفوثمانمائةمليونايلالديليلوزعحينفي.الوسطىواوروبافرنسامسارحفي"المارإونيت:)

فيلاحظناكما،شهركلفيالبيعيمسواهايهبطانتيالادبيةإجلةاموضوعا!حتشافالقليلةالمسرحيةالفرلىاماممتسعالمجالان

.الصدورعنانجراتودفتاقي"الشهر"ومجلة"المصريالكاب))الكبرىالمدنالىبرحلةالفردةتقومانيكفيوليس،جديرةوغنيةلسمة

بينصلةازمةماهيبقدر،وموضوعاتتبةاذمةليستالازمكأانهينومم%،دائمةمسارحالوزارةءتنشيانيجباذ،والمئصورةك!طا

دمموىعاىالمثقةينمنمجموعةنخاطبالادبيةدالمجلة.!وروالجمالم!لةاصرحاعلىوليسالامكافيتهذهتطويرمع،امكلألياقهمبكل،مراعببن

مجلة.لصدرانلذلكبدولا،يطيقهانلىلجمهورلا،مكنعالعفليالشعبيالمسرحتطويرعلىشةءشفوانيغذيان*العاصمةفيالكببر

ناحهةمنوتسهم،الشعبيلاوعميجميعاصفحلالهانخصصر،دولكلورية.الريفؤى

أفرىناصيةومن،هامةكخلفيةللمثففيناثبىالادبتعريفؤىبالنسبةدنيامرصاةفيمازالتالجنوبي*قليمفيالأذاعة:ثاز-ا

رهاونرلفعوالقه5!والاناشيدالغنائباتنطورانلمكنهاتطوبرفيتس!ولا،الجمهورميولتتبعاثها.المفترضةسالتهار.ال!ع

آثاراهناكان0العميقةالئقافةهـضوىالىبررنابمخلالففي،إ!"النظبرمنقطعئجاحا"ذلكوتسبم،اه.إثلهذه

كألف،وء!ذبمتطوربشكلالجمهورالىلوصلان،جبي-رةتمصلميةوافمف،مبتنلنهسفهااتبةخمسينالجمهورألىقدمتواحدرومص،

خلقه،اليواحلمدشعبيشتركلمالذيالعجيبالانرهذا،وليلةل!ةعلىتعتمدانؤاحشتينوتىيىتبن،تافهةيثاحلاوسبع،حماسي*خ

العالممماودتفينؤلفكانتالتيالمسعوبمعظمفيهاشتركتبلالاضصالسخفالبرناميمباستثناءوذلك،(لمنأهوألغرائزالجرلمة

..الاسلامي.إ."حظكجرب"واثعالث"لقلبكساعة"وا،سمى

مشروعاتمولانالثقافةلوزارةلارد،،للنظراخرىجهةومنلعواطفبنقادان،الفلألدةالجليلمض!3الجهلامذاعلىليس

تتوةفانلهالايمكنبحيت،الشابة*قلاملهاتحشدكبيرةفكر.لةلمجلةاستجابةاشهاذ،رراتطوذلكيسمىانيستطيعولق،وفراثزءالجمهور

هامة.مجلةمناكثرفعلاوعطلتتعطلالتيالماديةالمحئاتمنتعانيوانتولببمووو،ذاتهوجوره!يمتاصلةيةقيلامهمة!ي!،وحسب
قمن،طعنةمنباكرالاديةالمسوقيه!رالكنابسعرارتفاع:رابعاا!ضوةمنظاذاعاتمدءاكتيالمثقفوكلمنالعمناللهو.!أشقةا

.أ.جنيهنصفواحدلمعابفي،يدفعانيمكنهالذيالعربيالفارىءهو،ا)ثاثآلبرنامبمباررعموقدورشهالبريطلالية*ذاعةدرستها(ل!ص9الواعية

وضعنااذا،ممتازةوالاخرىشعبيةاحداهما،طبمتانلىهكابلاتصدرلماذا...،الارلمواقعناعلىقلالدةمئهحمربئاعكلالت!ه-ةالعهذء

.؟!.الفقرهيالصربيااثسرقفيالرئيسبةمش!لتناانالاعتبارميو-ربزهاولكن،وعظبم!..،هذا...الجمهورتطوراز(-"يى*ذاعة

لومبةباستعارةالاعلإ"الحصوللايمكنالمستوردالغربيالكناب!؟!الرنام!فهـ،وضغطهاالتطو،وامهـلالياىالثقافةع؟ل،هر،ذلكاار

الجمربهبىةالضريبة+بة!فلماذا..العامةوالمكنباتالسفاراتءناررمالرنام!افر،تحتشدحينفى،الجمهوربه4ءتملاالذىالثاور،

نظريةالضريبةهذهتحققهل..؟!والادبيةالعلميةوالمجلاتالكتبءلى..وبرلادةو!ا،سد194!هام*از.ات13/

الكتبءلىالجمركيةالضريبةاندلكيعنيهل..؟انجهلهااقنصاد.دة

001008000001فتنا2كانتفاذا،العامبالبرنامجيبدأانيجبوالثقيفالتطوران
لتطويحمهمةال!عافهرهوزعلىان.؟!كتبنالمحمايةموجودةالمضربية

00101الاداعةتدخلانواجباكان،بلايقاعالمرتبطة*غئيةهيالاوب!الفنية
لكتابنمنباريمكندلا،تلالالاحيامءنالموجودهالسوراءاللطخةبهذء

والمسجلاتمو"خضعانيجبفلا،للتجميلفحنورمكىكمشورداتذلكيقلانيجبولا،البومممابرنامجهافيالصرفةالغريةاالموسيقى

سوقنايهددمماهيولا،بالكمالياتهيفلا،الجمركيةللتعرفةاوسيقيةاانووجب،تحببلاوشرحالبثيصحب*على،4وبباساعتينعن

..الادساديوالفنونو*دابالسياسيةالتحليلاتتوصيلفيمبسطابرنامجاتبدا

لاالا.ا.لا..والنحتكالر!مالجمهورلايعرؤهاانني
لكسبزاءعتبارافييوءعنينبعيمنهاالمتحصلالمبلعوتفاهة

..البسيطالعاليبالسعرلئاتوقيرهايتيحهالذيالخطرالذيكالدور،خطيراتثقيفيادورايؤديقلاالثانيالبرنامحاما

تربوية،مشكةاعتبارهاابدايجبولا،للغابةخطيرةالمشكلةانبتزويدالعامالبرنامحيقومفهناك،انجلترافيالثالتالهرنامحيؤديه

تحويلناعبءيقعالمبدممينوالكتابالنقادوعلى،الثقافةوزارةفعلىوالمعروف،مستمرةبصفةو*دبيةالموسيقيةسيبياتبال!اررنمع

..العظمالمتطوروالوجودوالانتانجالنموامكابياتفيهاجديد!ارصرالىكالموجودعنرناضخمافارقاليس،والخاصالثعبيالذصنينبينالفارقان

محمدالدينهحيي"!اهرةمتنىفيمناقشاتعلى*ضواءيسلهنارالثالتفالبرنامجوانن

و*دراكالمعقليةاالرجاحةمنتهىيمثلونرجالبهايتقدم،والرصانةالممق

-.س3

سنن!3!الذمنينبينالمسافةتقريبفييسهمالانكليزيالعامفالهرنامج،الثقافي
الجامدالعامالأمنفصلفيتسهمدلاذاعةعنرنااما.مستمربشكل

...نحرائزهعندالجمهورنثبيتحممابعلىالمثقفالذهنعن
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!ز!أ؟."هلؤءلثا"فىالمخماءفيا!قتماعل!*01

(لوحدةعلىوخيمةونتاةلجاضراركلناليهس!يؤديماوتوقعهموالاندفاعا

..العربيوالتضامنالم!-ميةرال!ركةقيإوطة"انجصاهـا

الىدعتالمسؤولين-شجيعءلىالوفودتلكحصلتانبعد-02

منكبيرعددالاجتماحمذافيح!ضروقد(هـبري؟ورريمادارفي.مطحاى

يخبرولموالصحفالمطابعوموظفيالكلياتءلبة!وبعضالادبال!ياءثعراقفيائ!فباءاتحادموازلة

(لمجتمعونفوجىءثمبساعاتلإماعالاجقبيلالاالادباءوكبارالاساتذة

رغمالجواهريالاستاذواصراسماثلاثينمنمكونةمحضرةبقائمةبيانابعدادفيالادابكليةفيالمدرسالزبيديعليالدكأوراصدر

يلي:فيمانوردهالعراقفيالادباءاتحادوضعءنطويلا
الاصابعاستغلتوق!دالقا"لمةهدهمنالانتخابضرورةعلىاضاتالا

اغر(ضهالتحقيقاستةلم!لابشعتهيجهوسرعةالمجواهريشخصيةالخفيةولاكانواالوطنارجاءفيالمنصفينوالادباءالمفكرينانفيجدال!

بعد.فيماخاصبطابعالاتحادثما!تخابوط!بعا!هرادطةبمورررااسنادفيوتعاونهم(لادباء؟تحادفائدةيرلصركونيزالون

فيوالفكريالسياسيوعيهمورفعوتوجيههمابنائهاصفوفورص
دممتثميدكرشيئاالموقتةالهيئةفيها.تعمللمطويلةفترةمرت-2

الاجمنماع!ضرالذيالطراز!فسمن!ر!موكان-الادباء-الهيئةهذهوالسوهالرفيعةوالخلقيةوالاجتماعيةالسياسببة(لقيمونشرانتقالفترة

العلوية.منالجديد41!رفيعاماصماع؟لىالاول.لاالانسانحقوقاحترامعلى(لقائمةالنبيلةالمحقةالديمقراطيةالى

العراقيينالادباءا.نحادحققهل:نتساعلانحننامنولكن
ارسومفياوقتةاالهـيئمةاعمالمناقمشةلغرضالاجتماعانوا

سع؟الاهدافهذه

الثاني.أليومفيالانتخاباتاجراءثمالاول

سطث؟فماذايقملمالانحادهذ(أنضميرييخزنياندودنبصراحةاعلناننى

ارادتلتيالفئةهيوفينفلماذ؟.السبيلهذافيايجابيةخطوةباية
الموقتةالهيئةتقصيرانداكالمؤقتانوالسكرتيرالالحادرئيساننرمد-(

سياسيةوعصبيةمعينةلانهازيةحقلرومقرهالادباءاتحادءنتجعلان
القادمالاشخابانوظنواالمحاضرونفاستبترانتخابهاطريقةوانتقدا

بطلبالمجت!عونفوجىءبسرعةالمناقشةانتهاءوبعدمحترماشبكونهؤاادارةحرصتولماذاالجمهوريةادباءبينوالتفرقةالح!دتزدعمعيعة

لنظريةوالتحيزمعينةلجماعةالتعصبعلىفرضافرضتانر!اا!نحاد
-الاتخادحسابعلى-مطبوعةق!دمةفجأةطلعتوهنا؟ا!نتخاباءا

حرالتي(لاضراوفداحةالهيئةهدءتدركلمولماد(؟خاصةوسمباسيةادبهة

سلق-و-!انتخابهم(لمجتمعينهنوطلباسماعشرخمسةتتضمن

خارجمن!حدالثزمةالفرمةتمنحفلمعجمبةوبسرعةسلقاالموضوحالمتعصبو!بهايقومالتيوالادوار*دبيةللحركةهدامسل!سببها

يتمتعولم.العجلةبحجةترشيحاييقنلولمنفسهيرشحانالقائمةورعؤعةالادبيةالجبهةتحطيمفيواللااخلاقيونوا!نتهاريو!والفوضويون

اركانها؟

كماجتىلمتعبالانتخايةناجمهوبي!ةالاعصالمس!ريرمدالدمععف!وللوبحقعشرإلمخمسعةالعراقيينالادباءمجموعباسميصدرهاالتيالس!بباسيةاليباناتان

اجتماعاتبانطلمينكانواالعارفينانالاالواضحةالفاثمسشيةيقتهوبكل،معلومةواجباتلهن!ل!كماو(لسكرتيو-السسكو-ص!بالسموررة"وق!ة

صترمنءددالسكرتير9ا!بمبهادعاا!نحاد!رفيعقتقدظمةتارةيمدرهاواقي-ونجبرهاتالجلمحاضروضبظ؟لسمحج!بئتمضفييم3

العربيةالامةومعاداة-الديموكأفىاطية-وبالشيوعيةوالمتظاهرينالادباء.السكرتاريةمكتبلفسهعلىاطلقمابتوقيعوطور(ا!رئيءلطائببرتوق!بع

الحزبالاسلوببهذا(لاعضاءحقوقبينرجحونالمطلاانهالظاهرولكنالاراريةالهيئة*،رينواضحادلبل!تقف(ررببةالس!الببانات-.زلكانققيول

لعبااواصناماالبلدهداادباءاعتبارحقنضسهامنحتالتياهـ-؟جدة
للوطنييناحتراماابدو(فدالشيوعيونو!والشيوعيالمديمقراطيالوطني

الاخرين.اجت!ماعالىبالدعوةحتىتتكرمانودونوبهـتانازوراباسمهـمقبر*إم

باس!وبخونةمتامرينجميعااعتبروهمفقدالعربالقوميونامامخالفةومضمونهانصهاءلىوالاتفاقاديانات؟ندلمناقشصةخاصىاوعام

علىسكضواولكنهمساخطينالمجتمعيناكثرخرجوقد،غريبفرقوشي...السواءغلى-الموجهة-والسائبة-الدرهقراطيةبردي!جماتبرفرى

تسولمنكل!نلاهانةكانوا-!ءد-....00001المخالفاتبرض!تبينتشكيلهمنذ؟لمفرقألافحادلهذاله!ريعةنظرةان

علىمسلطالادبيالارجوانيا!ألاهابابمعصلفسة!عصىعترلمجضرمعيرسيف:يليبماتلخيصهاويمكنارتكبهااتىاسائنةا

المشاكلاثارةيحبونلامسالموناناسبطنيعتهمالادباءولكنالمر؟وسعددجمعفيعليهافنطفلةوانتهازيةمعينةحزبيةتكتلات(جتالدت-ا

الادأريةالهيئةآعضاءاحساسعاىواحتملواالموقفتحسنفانتظروالعرضالمسوولينبمواجهةتشرفالذيالاول؟لوفدمت!مف!ألفتالادباءءن

فاشتدبلهالمطينزادتالهبيئةبهاقامتالتيوالتجارب(لاعمالولكنعدداهمالالوفدجمعتالتيالموتورةالاصابعتعمدتوقدالافحادفكرة

والتزجمرالتطبيلاعضائهااكثرغايةانوظهراخطا؟همولكررتتعصبهمت!ثهمفلمالسياسيالرأيفيالتلاتتلكمعالمختلفينالادباءمنكبير

الحبالعلىواللعبالادباءحسابعلى-(لكشخمة-والظهوروحببعضومنهم-الوفد-اعضاءنتحل1وفدالوفودتلكفي(ام!عاهمةالى

الشيوعي.والحؤبالديمقراطيةا!حزاببينالفاصلةالحدودعنداءا!درحىاهملوؤد!وادعاءاتجماطازملائهمتمتيلصفةالاساتذة

الادبي7الارلمتاجهوالن؟هواينوالاتحادالناسنسألفنحنالعملاماعلنساوقاومواالبائدالعهدفيالموطنيةا!جبهةساقدواالذيرنوالاساتذة

الاجتمأعاتوبعضىالمسياسيةالبياناتغيرالجمهوريةقياممنسنمةبعدوالاغتصابللمحصبكراهتهمسوىج:اوهلذنبلاعيديالسالارهاب

لإل!



لم!1!هضفى؟لاالو!لىفىا!عل!ا!قظ

فيماجاءتأييدالىالجريئةوالقلوبالواسعةوالعقليةالحرة(لضمائرعلىالوفودفيوارسار،م!المدللينتد!يلفيالامعانوغيرالضيقة

مثقفوكلالنبيلةالمحقةبالديمقراطيةيؤمنمنكل(دعوكماالبيانهذابمنحهاالحكومةتفضلتالتيالمنحةوحسابالفقراءالاعضاءحساب

الكر؟سيمحلىالمتهالكينمنولاانتهازيولاوصوليولاأمتعصبغيرنزيهاعلنهل؟الجمهوريةلانجازاتعلمياتاريخاالانحادوضعهل؟للاتحاد

واصلاحالادباءاتحادانتخابباعالةالمطالبةالىالغيارىالادباءمنمجاةاصدرهل؟واحداكناباطبعوهلادبيةوجوائزمسابقاتعن

والا،صحيحةديرمقراطيةوج!ةوتوجيههللجميعابوابهوفتحاغلاطهوهل..وهل؟شيئاالعالميينالكتابلاحدترجيماوا!دبيةللمبحوثمحترمة

فيالادبلكرامةحفظابحلهالمسؤولينومطالبةعمعنامنهفالانسحابفابعدالانحادلجانتأليفالبغيفرالتحيزمظاهرابىرزمنكانوقد

القوميةوشخصيتهالانسانيةالعربيةثقافتهلمقوماتورعايةالبلدهذاالمست!بدةوالستالينيةالكلاسيكيةللشيوعيةبمعارضتلمهيعر!منكلمنهـا

المعروفة.وكل(دنبيلةالديمقراطيةقكرةيحملمنكلا!تحادنشاطعنبالجماعة

اربيديعلىكنوريالاحزابويناصرا!جابيامحايدا"وقفايقفروناوقوميةميولاي!حملمن

جميعا.نض!تهاويثمنالوطني"

بعداد-الاداببكليةالمدرس

قلوبهمالمؤلفةالاداريةالهيئةعمحاسيبمنمولفةاللجاناءلمبوكانت

--معي!نعقونالذينالانئهازييناوالضميقةالحزبيةبميولهمروفيئالمعاو

.يبدواللجانموصوعولكن.كانمهماالقويمعويسيرونناعقكل

اع!ص!كئه!ئوزر7غر!م!اءل!ادام!كسكعل!العراقيينالادبااتحاداسعممنتحلينللناسبىباخراجهاالانحادمقروموظفي لمعالادارلهالهيمهمنالمحرادسرعالني؟لسماسيهبالبيانا!!يسادالالويا

الانحادانضماميعلنالسكلتيربتوقيعسياسيبياناولافخرجبمجموء4
--حصم

------صصتجاوزالسكرتيرانالرفشنافبشعروهنااللرعومة-الجنهة-الى

الحسميهل!العمهربالمحعصميوفالبيانهذاوصاخ،المضمونبنفساخربياناصدارالىفسارعحدوده

--.فيهرايهميؤخذلما!تحاداعضاءانايالدكتاتوريالاسلوببنفس

الديمقرافيالوطنيالحزبعلىالمتهجملايقىلوناناسايضموالاتحاد

،!بببم-5ءالتيالىواسعةالوطنيةالجبهةالايويدلاكلنالادباءومنويحترمونهالمجمد

مممةضجة!ئارةموجبايرىلامنومنهمالانتقالفترةبعدالاحزابكلتضم

والدسشقهومحاولةالديمقراطيالوطنيالحزبتجميدقرارحولمفتعلة

!صناقباوالرئشييخولالذيفمنذاكاوالرأيهذالهمنوفيهمعليه

------سياسيةباناتاصدارالسمكرتاريةصمكتباوالسكرتيراوالرئيس

ولماذاالبغيضالفاشي.تداسولماذا-ضةميمسياسيةكنلفيوالدخول

؟يننذونولماذالي،لموامراتلهمعلاقمةلاالذين(لقوميونيحارب

هدافيجريمةالقومبةارانعراقية(لجمهوريةقوانينتقضبىهل

خطرأمتأمراومعدممريضءالقوميان؟لسائدالعر!يدلوهل؟البلد

اصحابمنالادباءايهاالانصاف..الانصافالناسايهاالانصاف

علىيقضيويكادضمائرءـمعلىالسياسيالتعصبيقضيالمذينالضمائر

اكئفىردىمح!هـل!اخرىولامورذكرتلمانتيجة؟نني.السياسيوالاتزانالادبيالانتاج

صلا!م!!سجبطسبرمبر-!م)ل!!رلر!سلبز!عحهرالتماثرمنخالجوفيا!داريةالهيئةانتخابباطدةو؟طالبتكرارهمن

العاستيودهسيالاسلوبهداا-تعكارىالعاململرأياعلىسرحهايطول

برمو!المالملأءعىانرسانتخاسةدكلالةوبعدالمبانروالانتخابالعلنيالترشيحوبطريقةوالخوف

فىلخف!ا!ا!له!ا.الرعهانفسهمسمواومنوالسكرتيرالرئيسنائباطالبكماالاصولحسب

تمثلهم"(صدروهاالتيالشباسيةالبياناتانيعلنواانالسكرتاريةمكتب

واطالبالانحادمجموعرأيعنتعبرو!الشخصيةبصفتهموحدهمهم

ا!أنمةإوهـةإضرأصدرثحزبالىتحيزبلاالوطنيالصفوصرةشعارا!صلحادهذايتبنىان
.....المهافراتمنبد!الادبيالانتاجتشجيعالىينصر!و؟نمعينسيإسي

صاصحابواد!عوالاتحادهذ؟ءنانسحابيواعلنالسياسيهوالتعصمات

78



هـص!1الوطرر-!ا-فى7إور7متاطهى!ء:-ما

مبادئها.اعمقفيتقليديةتربيةتزالماادعئدناا،درسيةالىتربية

هـ؟لاء..او!اروظبعلمىمسوو!ءتقع-نسةهابل-ارتقاليدوةلبلحروىاابر!وصدر7سرسجى

تحضمهموترعىاماتكونثقافةوزارةبانشاءفرحواالذينالثا"لرونالككأاب

لمتسهيلاولاكانانماجمعيةالىوانضمامهـم.وتشمجعهاالفكربةحركاتهم.اشزيلاقلبسم

الاعتباراتعنالنظرصرفعدممع..بهمالرسم!المؤسسات؟تصالالخاص"الاداب"لمراسل

علىاجتماعياثائرينعربينكقومبينهمثولفالمتيوالروحبيةالفكرية:الثنزا/فةوزيرالىرسالة

فيكبيرادوراالمان...وطنهمفيالرتيبةالحياةعتامركل!**

تتحلممادورهمير؟دواانإمكنو!الامةحياةمناكو،كالىقيالمرصلةالوربرسيادةيا

وانارتهاالئفوسترب!بةفيم،ضتهمليمارسوابالئاسا!،ضالةرصلهمافتتاحيوملمي!نتموز23يوم"العربالادباءجمعية"اخارتلقد

اذا!،والقيمالنالىحبعلىالظلوبويفمتحو؟ارزمنغبارمنوغ!إ،ءالعربيةالحياةبدلتالتيالمباركةالثورةيومهوتموز23و...مقرها

واخيمهالانساقبينالفصوتاولالفئفانفىمرىعنحراالسياسةكانترمزليكونبالذاتاليومهذااختيروقد.جذريبشكلواقعهاوغيرت

للفنانيتمولاا!نسانيةتجاهالانسانضميريحركصوتاخدانهءمابهـا...القيامواجبها.ءنانالادباءجمعيةتشعرلتياالفكزيةالثورة

نسهفيسواءمحدودةغير.(نسازيةمساحةعلىحصلاذاا!ترحأث!رهالعبثمنادثورا-ننامكاسبلكلقيالحقي؟لرصر!والافهـارتعهيراناد

داخل-فييسير(نالفحنانواجبءنكانواذا.الخادجيالعالمفياوالتحديتجربوانمستلم!لمشعبفيث!رةايةالقيادةتحاولانالعابث

نو!رانواجبنامقفانالاغوارابمدالىبهيصلشاقوليامساراذاتهذويلاناسعلمياتخطيطاتضعوانقدريةمتواءلةامةفيوالتمرد

سواءبانسانيتهالخاصةدتائجهعلىيطلعنالكيالكماف!ةالحمايةلهانالجمعيةوواجب.العلميالمنهجاوبالعلمي؟منلامينتافزيكيتفببر

يجوزفلا،والدينالعرلىمتالش!لعمعاوضدالنتائجهدهاكانتالفرلةالثورةان.العربيالن!نفينائمةتزالماالىشيالنواحيتوقظ

!وكلهايمانالي!مىا!نسافيالضهبهران.فقظلايمانبحرية؟تكفلانالحقيقيةالثورةهيانهامعالانصتىتبدألم-الوزيرسيادةيا-

االطبيعة:معطياتمثلالفنونتائبم.سترهعلىالمناسكارفلماسترا؟لسياسيةفالثورة.السياسيةالثورةفيالنكساتانعدامتضمنالتي

لععيبر*يرء*ء-ء*!ى*مهـ-ءسي-!يمبر*!بم!ىعهـ!،ورةتساىلماذا-وألاندثاربل-لإهتراجعمعرضةتظلالعسكرية-
لقد.الناسمنالعامةنخاعفي19ورتيقالفكزيالنظامعلىتقضيفكر؟"

خطرتبنبادبرشعرتالامةلانالسياسيةالمسلطاتوالمطليعيونالثوارؤسلم

إلالدسءرضاطأفردكللد..انولا...!الحضارلةلهم..ثعخصعنتهم.كاناسلهلمالخاصة
الملامحالحلاعاى،الالوميةالسحصيهوامحاءالمح!حطر.صيالهايهدر

؟نكونفماذاعربانكنلماذا:تساءلالامةابناءمن

للاطفاارجربأينفيئبالاسكندرونفي:اتراك:اد-وابوجاء

والجزائرلبنانفي:افرنسيون

بر..!..(!أفلسطينفي:اسرائيليون

ء!طمراحمواالذدنللثوارقمادةالشعص-لمالحقمقىاشيرهذاوامام العرايفي.الهـليرلوردا!

!ااجز.(ءحمسة!يتفعالعرليية1ءةألقرفيحديثةلىلمىاعةأبل..المئعةوططني!ةا!ستقرارامنوسحوءالاةعمحلالءننشعخصبته

بين"مدرو!تنوعاألابرأء!حفيا!رحوروعاالمخز!القيقالفكريالثوبعنحقيقةالناسهؤلاءؤخلىهلن3و
:.ولكى..المجدصوهربوه

؟،المر!زات01الحيموحكاياتأليوميةالط!لحجاةبر؟مخهمولفقلوبهمفيعمثشىالمنعيالعنكبوتنسيجنفضواهل؟البالي

؟.العامةالثنزافةمنومختارات،للحيةآلشعوبس!ير12و4ج!ءالا؟لتحررمنفهمواهل؟مارسبعدببروميننوساستعانواهل

-...كل.؟وجشالناصرعبدبطلناعاناهاارنجيبالصعوبةكانانشعرالم؟الاجنبي

؟واهممام،ألاحميارلأ"ل!لغةلمال!قووتوحمهلنتمبدلمحى.خاصىكيرلصدالمحى؟للتحرر!رمالاقتصاديالتحررارالناسافهامفىصولهمنالمخلصين
؟و(لعسكزيالسياسي

جمهوريتنا:فيتزدادالمدارسانشدو!تعلمون:الوزيرسياةيا

ممهفائدةماولكنقياسيرقمولعله!يومكلكلررسةبمعولالسدة

،*المدوسىالتمانفلحئة..أه.م.لاذ.. ."...سهجحروصوعالععكيرفيوم!هجافكارافينضجاتهبلما1المعلوما! يعتمد(الوعياناذالوعيفكوبنفي*ساسيالضمانهوالتفكيرفي

همحى*ععسعى-س!*مهـ!عيم*سعي*-م!تهملهماوهذا.الفردفيالنقدوملكةالحكمملكةتنميةءلىفقط
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1!صبيالؤ!رر-فى-فى-م2اا!شثماكل

وفءاقس!وقز!وفروعهاونمتدالكامةتنموسوف!ا!ئشردارطريق.الاخلافيللتعريفتخضعلاحياديةأمور

ويرتفاعلاكاسىاذهانالى،ضلانللكاتبيتاحوبذلك،القراءءلمىثمرهاالدوهـةتوفرانفيجبالطليعةفيامتهمنالاديبكاناذاانهكما

تكفلنشردارايجادبعدثانويةالاموروكل..وعواطفهمافكادهممع؟لد،لمةتصتريبانممكنةانى*انيةمساصكأأكبرعلىيئتشران!تأفيه

الاصرىالثانورقيالامورانءاى.شعبيةطباعة.انيقةرخيصةبطباعةكانتاوبالقراءةفبوااتعلميعئىلاامةوجداذاانتاجهءنث-يئا

!-لولكنالثقاؤةوسائلاوومفالكاب،الشمالعلىاصفاراستلم؟تابطابم!مننسخةخمسمائةنئراءان.ضعيعةفيهاالشرائي!ةالقوة

الهواء؟وجدصيث!!واذتنتمارهااليهاالاستماعورخصيالاذاعةعظمةننسىإخسرتاب3اييرعودفلاالمالرأ!تضمناولافهي،كثبرةاثبباءتعئي

اف-ى!...الانص"ى(لاداعةدربنعرفلا-الوزيرر!ء؟دة،،-اننئ،بلترفار.!طولا(!العةعلىيكلتادال!راءمنجيلانثاءتضمنثانياوهبم

ا!-هتضبوأكنني،الفكررةالمجرا"بماهمالعنالمسوولهو"ناعوو!لاز3(،لىاع،ىنسخةالخمسمائةوزعتفاذا،ضرورةانهاعلىا!يهاينظر

حفوا!حاديروالقصعصالبراروبميستلممونالشيوعيونالك!نابكانيف3ذضهوحفظتالججملعقولفي3"الحراثارتالمدارسبعضىوعلىالثقافية

!الانصتىبعيرهمي!ستبدلىوالموكيفالف*ريرة.الدديسومذاهجالبرامججمودء.!

هـىواحدةادبيةمجلةدمنسقفيكان!قدوالمجلاتالصحفاماالوزيرسيادةلي!

يزالوما...صاحبهاع!اتضلىزمالاسبوعية(النقاد)مجلةانغ!!انت!مال!لملادبضاتتوفرالتياحسانيةالمساحةالىكظرنااذا

والفنيالفكريالنشاطتعرضادبيةمجلةالىبحاجةالمشمالكبالاقليمءصن!شحدثيخف:نرصفؤةنظرةال!مهذاكلالىوالنظر،الضمحكمن

...العملمجالات*ئغيرهعنبالادباستغنتالتيالفئةحياةفيوسازلان؟ونشرطباعةداركلهالشمانيالاقليمفيوليى؟لكناب

وليو!!2يوممقرهاوافتتحتالعربالادباءجمعيةتألفتلقدحقاوهـادلهي،الئاس!ايدثمالمطبعةكىالوررمنالكنابايصال

الافكار.نتبنىمجلةتوجدلماذاولكن...المباركةالثورةرى3ذويتتردارانمثساءا!حلمنالازمةلهذءولشيبثشلايهااحديتطوعلمممفقودة

...ثمصالونثممنتدىالىالمقريتحولفسوفوتخشرهاالجدشدةمنآلادباءبرنجشركيف:غر!سؤال(لئصنكىيتباثروقد..حكومية

الوزيرسيادةياات!دتوهل..للمبنانبةاالئشردورهذدمعرولىوجوابه؟لموريا

رابتوقد،الضسوريالهامالااذكر"!بالر!اكأاطلتؤد!ر!امهممن،وؤرونبالتقسبهـ؟كتب!ميئمثرونالذينالنسهداءءق

يديالىالكاتبغرؤةمنصننقللكبالانتاجاصتياجاتعناتكلمانوالموزعالناشريأتيثم؟لور!وثمنالعمال(جورليسددواوملابسهـءا

فلاالكناباحوالىلذكراتعرضالاراعيتوقد...واذنيهالقاريءر!ل(ينالىآكفرقيهذهكلوبعد!الكعابثمنمن.(%ؤياخؤان

دشبولعةعشرين.صسونيدونقاداوقصاصينشعراءيئنااناقولعواصمفيبتوفيبعهالنشردار!مفيئلاحيانافلبفي؟(لكلتابانتشار

وصحافينضمالا!وان،تنفاهـ!موتميستهملهاتجفصشالاسبوعج!ثلاثةاوشهرينوبعد...الاقضيةالىابدايصلولاالمحافظات

التفرغاموالتنعرفانخائفلهم3واتفرخابمشروعسمعواوءلهموا!الى،قراءر!ؤلفيتكونفكيف!المخازنألىويعيمدهالكتاباررشر

الانتاجينقصهملكنوالمالالوقتيملكونالذينمن"القديمالطقم"الى؟وصفتماعلى

...لاموربخوافيالرى!و(ر..الاؤظاجالانملكلانحنئنما..(إؤ!فوبينبينهالاتصالووسلاللالقاريءالىالهـلمةتصلوكيف

-.-ومجلةنشرد؟رفياللقاءوالى؟معدومة

صبحيالديرنمحيي؟بنايدريمندكن..وشهدا؟هاالكدمةؤرسانانناحقا

ال!ربالاد؟ءجميةءمن***التيالعربالادباءلجمعيةلادعمعمليةاولهوزرسرر1داؤشاءان

نف..الثمانيالافمفيبناءحرلى"لكلو(نما..برعايت!اتهتمون

الجنوجم!للاقليم

.إ!.سردينعلةفي..ادجلاالاثبقراءالعالمجغرإفية
***

الواقعيةألىالرومانتيكيةمنانتقلاليستالانن!ضهاالتيالمرحلةالمح!خرا!ةفيمص!رةحديثةلىا-ا"

وتدد.هؤهملامحفيوضياع،ادتيارينبينحادثتميعهيمابق!رءالثانوياصمالتعلمر!لة

السنواتفيادركناهوالذي،ادبنا-شكل-عرلىالذيالنظريفالتخطيط-فيللتالريسمعدةوهي،اجزاءاربعةفيالسلسلةهدهتقع

العظيموعبد،العالمامينكمحمودالسبانيالئقادمنفئةبظهورالاخيرة.العربيالعالموسا"لرلبنانفيالثانويةالصفوف

كانمافبقدر،الاعوامورنعشراتالادبيواقعناعنمتقدمانهاظهر،اني!مىالذي"العالم"3*ابمنمأخوذالاربعةاجزائهالكنابوهؤا

هـم،والقصةللشعرالخارجيالقالبتحسينفيعاملاالتخطيطهذااجريتانبعد،استامبدادنيالشهوالانكليزيالجغرافيوضعه

التخطيطهذالانوذلد،وشعرنالادبناالعميقة(لجنوري!غيرانفييفلحواضافة،الفصولبعضفيتلخيصمن،مختلفةتعديلاتفيه

مجتمعجسدعلىتفصيلاكملمفصلا،الغربمنمستمداجهاراكانانما.لعر!يةالاقطارمنوغيرهبسهجمنانخاصة،فصولىب!ص

يتشكلانيحاولالذيالطريهذاجسدنابحاليوائمولا،متطورالمدودسىالتأليفلجئة

الابداعيالتيارءلىادنمتقدماالئقديالتياركان.واقعهاليبالمحسبة
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1!ضيى.المحؤءلىمفي!ماءفياا!نما!

اثركصتى،ا!!تيقةألىو(سعبماودراساتهاعماقهبكل،الغربمنالمستمد،الادبيةحيانناف!الخطيرالصدعهذامصرثا،طويلةزمنيةبمسافة

..شيءفبمتعنيهولالاثخاطبها؟هابشعراءمطالبايصيحالناقدوكان،الناقدمطالبءنالفنانقدراتوعازلا

الننيالارستوقراطيةالطبقةهناك،جاتنافيالفواصلملساةوهنعب!لانصياعويجهديجهدالشاعروكان...وحمكتولوركاالوارمستوىفي

مصرفيالفهـريبالواقعاووتمامادلىتهتمولا،الاوروبيةباللغاتتقرأانيمكنشعريةنماذجاسفبكللاحظ!ناانالهتبيجةوكانت،بالمحاولة

الذيالادبتقراوالقي،الموظفينفيالمتمثلةالوسطىالطبقةوهناك..وحكمتولوركاالوارلابهاتدقيقةترجمةتكون

نفسها،الطبقةهدهوضعاخرىج؟قيومن،الشعبملامحجهةمنيحملالسرعةوفرط،النقديةالنظرةتلكبتأثيرالمغربالىالتحولفرطلان

وكانت.السباعيويوسفم!فوظنجيبفياملهمالموظفونهؤلاءووجدالتشربامكانياتالىواحدةلحظةالالتفاتبمونالادبيالانتاجفي

بالمواويل،-(لانحتى-تكتفييوالصالقاهرةفي؟لشعبيةالطصلقةهناك"ا!بداعي"التيارهداخلقفياسهما،طويلازمناتحاجالتيوالتمثل

في"المتجولةوالانتمعار،خليفةوالؤنا"لي،الهلاليزيداريوخرافات..الفكريةحيا!شافيذلكإ؟ثرانبدونشجبهيمكنالذي

الفلاحينطبقةهناكوكانت..واصل!روهاصبابانهابكلوا!زقةالحواريفيالرومانتيكيةاعمدة،وطهوالعقادوشكريناجيصمتان.فمنذ

فيتصلوالتيبالشكوىالمترءةالريفاغنياتالىوتستمعتغنيالتيالسيالمرحلةلان،الجادالعظيمبوجههالبروزءنالشمرقوقف،مصر

الجسديسةوالعزراباتا!معلىالتشصخيعرعناصراضفاءالىحد.نها،فقدالشعراء؟ولئكاجتازهاالتيالمرسلةوضوحفئيليستالانهابرخوة

لانتاجهيمكنالعاصمةمناديباوشاعرهناكيمكنولم،والنفسيةرالقالبيتمسكونوحافظومطرانشوقي،ومضاءواضحا(لطريقكان

..وانمفهـهاوعر!وهاعاشوهاالننيالاغضياتهذهءنبديلايكونانكانتاذ،كميرامتأخرةاتتهالتطورمرحلةلانالك!سيكيللشعرالجاكلر

التمزقلهذانظراالتباينشديرر،الاوصالممزقالادبيالوضعكانالاستعماروضغوظ،الجمودقيودفيزالتمامصفدةالتاريخاقدام

مجالمي،إلحدودضيقألادبيالعملوكان،المصريالمجتمعفيا/لبنائيبمقدار،الشعبعنوبعيدا،للسلطةخادماالفنانكان.وا!قطاع

الشعبفبقي،يتخطاهاانتطيعيرمىولا،الكالبءلنهالعبرلتياالطبقة.وبذنكأشعارهوتمجدالفرنسيةتقرأالتيالارستقراط!يةالمطبقة"نقربه

النكاتاصطيادفيهمهوملقيا،الحدثلمةالفكريةارنهضةء3عمعزولاتردوان،الجمودهؤامنتفيرانعبءالرومانببكيةالحركةعلىكان

السئبالذ!نان.المالاؤشادفيوالاغراي،والجنسيةالسياسيةالقصيدةهوالقالبكاقانفبعد..المقابلالوضعنهايةالىشيءكل

اغنياتنفمسيجترنفسهعلىموصد،وعواطفهواختلاطهتقا.لميدهبكلبثمسدةمطلوبةالشعوريةالحدظواصبحت،شيءكلالانفعالصار

والمرأةالرجلبينلرقاتوالع،النييءالطينوقرى،والسساقيةاثادوفطب!لمكواقتربوا..والليانيوالقمرياتالحبيرغنواانالعثمعراءعلىوكان

الوضعينفلتحينعلى...والاسرارالتقاليدمناطنانتخفه!التيفييلانحتىتتأصللمالتيي!قيةالحقارروماؤخمنيكيةالىواحدةخطاثة

ماءمة.بارضبةالعا!يالوضعقفزاتمتابعاالعاصمةفيا!دبىقفزت،لتحولالفروريالتيارهذايتخمرانفقبل..،!دبيواقعنا

وذلك،فرةمطلوبالعاصمةوذهنالعاصبا!نبينممكئاتقارباانالواقععلىللانفتاحالمشاعردابربقطعوطالبت،الحديثةارنقديةالحركة

جمبالئداءهذاالىيصغيانالقصةوكذلكالشعر،ووقف،(لمتباعدةاقطابهبكل

الانهاضهذايصحباناملعلى،الريففيشام!فنياانهاةا:او!..مصفدةواقدام،مرهفةبأذان،البعيد

و(لجراراتاثلاتواست!رال،القديمهيفياولحياةالحدوتاتطويراىنحينفي،ادبناوجهتشكيلفييسهمالحادالصخبهذاكان

أن.عبءاريومىكأالجريدهعلىان.اهـ*حبعهدمنالمتواهثةالفلا!ينبعدظفنيوا!غراىا!بتذ(لاساسهالذيالاخرالنداءالىمنصاعاالحمهور

منتبد؟انيسنوجبوذالك،ذهنهانهاضوعبء،الريفالىتصلفىالابكان.المقاهيفيوالتسطحالمكيفاتباستعمالالواقعرفض

9،وسو،الممكنةالوسائلبكل؟لم!لميةالجوائدترجعانوي!المفر،وحناجرهمشفاههمالشعراءوشقق.اخروادفيالجمهوروكان،واد

؟!عسعم!عحسعيسعي!سيحع!*س!-*مسدودةأذانفي!صمالئداءومات...معببئوم!تقر(ءعلىبالنداء
...بالطين

حديعا:صدر
أ-:كمن..وسمجةوبربريةفجةالجمهورالىللتعرفالوسائلكانت

ذلك:وزروكان.إ.استماءاجهزةلايملكونلاناس،مااذاعةفيينادي

؟*إسبافياهمب!العربظريم،وعل،اخرىجهةمن(د!دطةوءلى،ج!ةمنالادباءعلىمدظ!

:*...ثالثةجهةمنالجمهـور

:ج!ربميجم!رية!فيالاموجود"غيروالجادالعميقبشكلهاالثقافيةالحياةانالمعروف

بفلم:أ*دبيةالصحيفةخثلمنا!الادبتعرفف!1!حرىالمدناما،(دقاهرة

ال!موفى:خالدالدكأور،انلايمكنهالنوصيلاشكالمنالشكلهذاوخى،اليوميةالجريدةفي

بالثقافة؟واهتمامهاعليهجديدةفالجريسة،المصريالريففيثيئايحقق

اولصلبعموممنيطلبأولم،ريفياالرينيوكان،الانجبرةالسنواتفيا!الملامحهذهنخذد

29"!ا*كثى!ه،كلي*كلهي*!ههيكل!*كليكلي!-!هكلي*!ص*!ه*ء!الفكريالوضعتناقشالتيالادبيةعلىالصحيفةبصرهوقعانفما،+يزل
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1!ضليطالؤءلىفىأ!ماءفيالفسقثطط!

راجعوذلك،دليلةاعوامهومعرفيكأالادبالمجلةعمر:لالمثا،.691فبرايرمنتبدأالتىز)ة3المرالحياةطلقعلىواقعاذركبركون

اخرىجهةءنالثفاميالوعيوانعدام،جهةءنالشرانيةالفدرة!:مدامهـنالارجوازوبتطويرالريفؤ!م!دالمسارحالثقافةوزارةتهتمانويجب

،نس!"ال!عشرينحالالهاا!نفيلوزعم!لياليوميةهـا!جريدةمحم)!االىشالتثقيفيةالسحنةاىا،ي!ملهااتيالمسليةالسحنةمجرد

وكذلك.يوميانسخةالفوثمانمائةمليونايلالديليلوزعحينفي.الوسطىواوروبافرنسامسارحفي"المارإونيت:)

فيلاحظناكما،شهركلفيالبيعيمسواهايهبطانتيالادبيةإجلةاموضوعا!حتشافالقليلةالمسرحيةالفرلىاماممتسعالمجالان

.الصدورعنانجراتودفتاقي"الشهر"ومجلة"المصريالكاب))الكبرىالمدنالىبرحلةالفردةتقومانيكفيوليس،جديرةوغنيةلسمة

بينصلةازمةماهيبقدر،وموضوعاتتبةاذمةليستالازمكأانهينومم%،دائمةمسارحالوزارةءتنشيانيجباذ،والمئصورةك!طا

دمموىعاىالمثقةينمنمجموعةنخاطبالادبيةدالمجلة.!وروالجمالم!لةاصرحاعلىوليسالامكافيتهذهتطويرمع،امكلألياقهمبكل،مراعببن

مجلة.لصدرانلذلكبدولا،يطيقهانلىلجمهورلا،مكنعالعفليالشعبيالمسرحتطويرعلىشةءشفوانيغذيان*العاصمةفيالكببر

ناحهةمنوتسهم،الشعبيلاوعميجميعاصفحلالهانخصصر،دولكلورية.الريفؤى

أفرىناصيةومن،هامةكخلفيةللمثففيناثبىالادبتعريفؤىبالنسبةدنيامرصاةفيمازالتالجنوبي*قليمفيالأذاعة:ثاز-ا

رهاونرلفعوالقه5!والاناشيدالغنائباتنطورانلمكنهاتطوبرفيتس!ولا،الجمهورميولتتبعاثها.المفترضةسالتهار.ال!ع

آثاراهناكان0العميقةالئقافةهـضوىالىبررنابمخلالففي،إ!"النظبرمنقطعئجاحا"ذلكوتسبم،اه.إثلهذه

كألف،وء!ذبمتطوربشكلالجمهورالىلوصلان،جبي-رةتمصلميةوافمف،مبتنلنهسفهااتبةخمسينالجمهورألىقدمتواحدرومص،

خلقه،اليواحلمدشعبيشتركلمالذيالعجيبالانرهذا،وليلةل!ةعلىتعتمدانؤاحشتينوتىيىتبن،تافهةيثاحلاوسبع،حماسي*خ

العالممماودتفينؤلفكانتالتيالمسعوبمعظمفيهاشتركتبلالاضصالسخفالبرناميمباستثناءوذلك،(لمنأهوألغرائزالجرلمة

..الاسلامي.إ."حظكجرب"واثعالث"لقلبكساعة"وا،سمى

مشروعاتمولانالثقافةلوزارةلارد،،للنظراخرىجهةومنلعواطفبنقادان،الفلألدةالجليلمض!3الجهلامذاعلىليس

تتوةفانلهالايمكنبحيت،الشابة*قلاملهاتحشدكبيرةفكر.لةلمجلةاستجابةاشهاذ،رراتطوذلكيسمىانيستطيعولق،وفراثزءالجمهور

هامة.مجلةمناكثرفعلاوعطلتتعطلالتيالماديةالمحئاتمنتعانيوانتولببمووو،ذاتهوجوره!يمتاصلةيةقيلامهمة!ي!،وحسب
قمن،طعنةمنباكرالاديةالمسوقيه!رالكنابسعرارتفاع:رابعاا!ضوةمنظاذاعاتمدءاكتيالمثقفوكلمنالعمناللهو.!أشقةا

.أ.جنيهنصفواحدلمعابفي،يدفعانيمكنهالذيالعربيالفارىءهو،ا)ثاثآلبرنامبمباررعموقدورشهالبريطلالية*ذاعةدرستها(ل!ص9الواعية

وضعنااذا،ممتازةوالاخرىشعبيةاحداهما،طبمتانلىهكابلاتصدرلماذا...،الارلمواقعناعلىقلالدةمئهحمربئاعكلالت!ه-ةالعهذء

.؟!.الفقرهيالصربيااثسرقفيالرئيسبةمش!لتناانالاعتبارميو-ربزهاولكن،وعظبم!..،هذا...الجمهورتطوراز(-"يى*ذاعة

لومبةباستعارةالاعلإ"الحصوللايمكنالمستوردالغربيالكناب!؟!الرنام!فهـ،وضغطهاالتطو،وامهـلالياىالثقافةع؟ل،هر،ذلكاار

الجمربهبىةالضريبة+بة!فلماذا..العامةوالمكنباتالسفاراتءناررمالرنام!افر،تحتشدحينفى،الجمهوربه4ءتملاالذىالثاور،

نظريةالضريبةهذهتحققهل..؟!والادبيةالعلميةوالمجلاتالكتبءلى..وبرلادةو!ا،سد194!هام*از.ات13/

الكتبءلىالجمركيةالضريبةاندلكيعنيهل..؟انجهلهااقنصاد.دة

001008000001فتنا2كانتفاذا،العامبالبرنامجيبدأانيجبوالثقيفالتطوران
لتطويحمهمةال!عافهرهوزعلىان.؟!كتبنالمحمايةموجودةالمضربية

00101الاداعةتدخلانواجباكان،بلايقاعالمرتبطة*غئيةهيالاوب!الفنية
لكتابنمنباريمكندلا،تلالالاحيامءنالموجودهالسوراءاللطخةبهذء

والمسجلاتمو"خضعانيجبفلا،للتجميلفحنورمكىكمشورداتذلكيقلانيجبولا،البومممابرنامجهافيالصرفةالغريةاالموسيقى

سوقنايهددمماهيولا،بالكمالياتهيفلا،الجمركيةللتعرفةاوسيقيةاانووجب،تحببلاوشرحالبثيصحب*على،4وبباساعتينعن

..الادساديوالفنونو*دابالسياسيةالتحليلاتتوصيلفيمبسطابرنامجاتبدا

لاالا.ا.لا..والنحتكالر!مالجمهورلايعرؤهاانني
لكسبزاءعتبارافييوءعنينبعيمنهاالمتحصلالمبلعوتفاهة

..البسيطالعاليبالسعرلئاتوقيرهايتيحهالذيالخطرالذيكالدور،خطيراتثقيفيادورايؤديقلاالثانيالبرنامحاما

تربوية،مشكةاعتبارهاابدايجبولا،للغابةخطيرةالمشكلةانبتزويدالعامالبرنامحيقومفهناك،انجلترافيالثالتالهرنامحيؤديه

تحويلناعبءيقعالمبدممينوالكتابالنقادوعلى،الثقافةوزارةفعلىوالمعروف،مستمرةبصفةو*دبيةالموسيقيةسيبياتبال!اررنمع

..العظمالمتطوروالوجودوالانتانجالنموامكابياتفيهاجديد!ارصرالىكالموجودعنرناضخمافارقاليس،والخاصالثعبيالذصنينبينالفارقان

محمدالدينهحيي"!اهرةمتنىفيمناقشاتعلى*ضواءيسلهنارالثالتفالبرنامجوانن

و*دراكالمعقليةاالرجاحةمنتهىيمثلونرجالبهايتقدم،والرصانةالممق

-.س3

سنن!3!الذمنينبينالمسافةتقريبفييسهمالانكليزيالعامفالهرنامج،الثقافي
الجامدالعامالأمنفصلفيتسهمدلاذاعةعنرنااما.مستمربشكل

...نحرائزهعندالجمهورنثبيتحممابعلىالمثقفالذهنعن
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!ز!أ؟."هلؤءلثا"فىالمخماءفيا!قتماعل!*01

(لوحدةعلىوخيمةونتاةلجاضراركلناليهس!يؤديماوتوقعهموالاندفاعا

..العربيوالتضامنالم!-ميةرال!ركةقيإوطة"انجصاهـا

الىدعتالمسؤولين-شجيعءلىالوفودتلكحصلتانبعد-02

منكبيرعددالاجتماحمذافيح!ضروقد(هـبري؟ورريمادارفي.مطحاى

يخبرولموالصحفالمطابعوموظفيالكلياتءلبة!وبعضالادبال!ياءثعراقفيائ!فباءاتحادموازلة

(لمجتمعونفوجىءثمبساعاتلإماعالاجقبيلالاالادباءوكبارالاساتذة

رغمالجواهريالاستاذواصراسماثلاثينمنمكونةمحضرةبقائمةبيانابعدادفيالادابكليةفيالمدرسالزبيديعليالدكأوراصدر

يلي:فيمانوردهالعراقفيالادباءاتحادوضعءنطويلا
الاصابعاستغلتوق!دالقا"لمةهدهمنالانتخابضرورةعلىاضاتالا

اغر(ضهالتحقيقاستةلم!لابشعتهيجهوسرعةالمجواهريشخصيةالخفيةولاكانواالوطنارجاءفيالمنصفينوالادباءالمفكرينانفيجدال!

بعد.فيماخاصبطابعالاتحادثما!تخابوط!بعا!هرادطةبمورررااسنادفيوتعاونهم(لادباء؟تحادفائدةيرلصركونيزالون

فيوالفكريالسياسيوعيهمورفعوتوجيههمابنائهاصفوفورص
دممتثميدكرشيئاالموقتةالهيئةفيها.تعمللمطويلةفترةمرت-2

الاجمنماع!ضرالذيالطراز!فسمن!ر!موكان-الادباء-الهيئةهذهوالسوهالرفيعةوالخلقيةوالاجتماعيةالسياسببة(لقيمونشرانتقالفترة

العلوية.منالجديد41!رفيعاماصماع؟لىالاول.لاالانسانحقوقاحترامعلى(لقائمةالنبيلةالمحقةالديمقراطيةالى

العراقيينالادباءا.نحادحققهل:نتساعلانحننامنولكن
ارسومفياوقتةاالهـيئمةاعمالمناقمشةلغرضالاجتماعانوا

سع؟الاهدافهذه

الثاني.أليومفيالانتخاباتاجراءثمالاول

سطث؟فماذايقملمالانحادهذ(أنضميرييخزنياندودنبصراحةاعلناننى

ارادتلتيالفئةهيوفينفلماذ؟.السبيلهذافيايجابيةخطوةباية
الموقتةالهيئةتقصيرانداكالمؤقتانوالسكرتيرالالحادرئيساننرمد-(

سياسيةوعصبيةمعينةلانهازيةحقلرومقرهالادباءاتحادءنتجعلان
القادمالاشخابانوظنواالمحاضرونفاستبترانتخابهاطريقةوانتقدا

بطلبالمجت!عونفوجىءبسرعةالمناقشةانتهاءوبعدمحترماشبكونهؤاادارةحرصتولماذاالجمهوريةادباءبينوالتفرقةالح!دتزدعمعيعة

لنظريةوالتحيزمعينةلجماعةالتعصبعلىفرضافرضتانر!اا!نحاد
-الاتخادحسابعلى-مطبوعةق!دمةفجأةطلعتوهنا؟ا!نتخاباءا

حرالتي(لاضراوفداحةالهيئةهدءتدركلمولماد(؟خاصةوسمباسيةادبهة

سلق-و-!انتخابهم(لمجتمعينهنوطلباسماعشرخمسةتتضمن

خارجمن!حدالثزمةالفرمةتمنحفلمعجمبةوبسرعةسلقاالموضوحالمتعصبو!بهايقومالتيوالادوار*دبيةللحركةهدامسل!سببها

يتمتعولم.العجلةبحجةترشيحاييقنلولمنفسهيرشحانالقائمةورعؤعةالادبيةالجبهةتحطيمفيواللااخلاقيونوا!نتهاريو!والفوضويون

اركانها؟

كماجتىلمتعبالانتخايةناجمهوبي!ةالاعصالمس!ريرمدالدمععف!وللوبحقعشرإلمخمسعةالعراقيينالادباءمجموعباسميصدرهاالتيالس!بباسيةاليباناتان

اجتماعاتبانطلمينكانواالعارفينانالاالواضحةالفاثمسشيةيقتهوبكل،معلومةواجباتلهن!ل!كماو(لسكرتيو-السسكو-ص!بالسموررة"وق!ة

صترمنءددالسكرتير9ا!بمبهادعاا!نحاد!رفيعقتقدظمةتارةيمدرهاواقي-ونجبرهاتالجلمحاضروضبظ؟لسمحج!بئتمضفييم3

العربيةالامةومعاداة-الديموكأفىاطية-وبالشيوعيةوالمتظاهرينالادباء.السكرتاريةمكتبلفسهعلىاطلقمابتوقيعوطور(ا!رئيءلطائببرتوق!بع

الحزبالاسلوببهذا(لاعضاءحقوقبينرجحونالمطلاانهالظاهرولكنالاراريةالهيئة*،رينواضحادلبل!تقف(ررببةالس!الببانات-.زلكانققيول

لعبااواصناماالبلدهداادباءاعتبارحقنضسهامنحتالتياهـ-؟جدة
للوطنييناحتراماابدو(فدالشيوعيونو!والشيوعيالمديمقراطيالوطني

الاخرين.اجت!ماعالىبالدعوةحتىتتكرمانودونوبهـتانازوراباسمهـمقبر*إم

باس!وبخونةمتامرينجميعااعتبروهمفقدالعربالقوميونامامخالفةومضمونهانصهاءلىوالاتفاقاديانات؟ندلمناقشصةخاصىاوعام

علىسكضواولكنهمساخطينالمجتمعيناكثرخرجوقد،غريبفرقوشي...السواءغلى-الموجهة-والسائبة-الدرهقراطيةبردي!جماتبرفرى

تسولمنكل!نلاهانةكانوا-!ءد-....00001المخالفاتبرض!تبينتشكيلهمنذ؟لمفرقألافحادلهذاله!ريعةنظرةان

علىمسلطالادبيالارجوانيا!ألاهابابمعصلفسة!عصىعترلمجضرمعيرسيف:يليبماتلخيصهاويمكنارتكبهااتىاسائنةا

المشاكلاثارةيحبونلامسالموناناسبطنيعتهمالادباءولكنالمر؟وسعددجمعفيعليهافنطفلةوانتهازيةمعينةحزبيةتكتلات(جتالدت-ا

الادأريةالهيئةآعضاءاحساسعاىواحتملواالموقفتحسنفانتظروالعرضالمسوولينبمواجهةتشرفالذيالاول؟لوفدمت!مف!ألفتالادباءءن

فاشتدبلهالمطينزادتالهبيئةبهاقامتالتيوالتجارب(لاعمالولكنعدداهمالالوفدجمعتالتيالموتورةالاصابعتعمدتوقدالافحادفكرة

والتزجمرالتطبيلاعضائهااكثرغايةانوظهراخطا؟همولكررتتعصبهمت!ثهمفلمالسياسيالرأيفيالتلاتتلكمعالمختلفينالادباءمنكبير

الحبالعلىواللعبالادباءحسابعلى-(لكشخمة-والظهوروحببعضومنهم-الوفد-اعضاءنتحل1وفدالوفودتلكفي(ام!عاهمةالى

الشيوعي.والحؤبالديمقراطيةا!حزاببينالفاصلةالحدودعنداءا!درحىاهملوؤد!وادعاءاتجماطازملائهمتمتيلصفةالاساتذة

الادبي7الارلمتاجهوالن؟هواينوالاتحادالناسنسألفنحنالعملاماعلنساوقاومواالبائدالعهدفيالموطنيةا!جبهةساقدواالذيرنوالاساتذة

الاجتمأعاتوبعضىالمسياسيةالبياناتغيرالجمهوريةقياممنسنمةبعدوالاغتصابللمحصبكراهتهمسوىج:اوهلذنبلاعيديالسالارهاب

لإل!



لم!1!هضفى؟لاالو!لىفىا!عل!ا!قظ

فيماجاءتأييدالىالجريئةوالقلوبالواسعةوالعقليةالحرة(لضمائرعلىالوفودفيوارسار،م!المدللينتد!يلفيالامعانوغيرالضيقة

مثقفوكلالنبيلةالمحقةبالديمقراطيةيؤمنمنكل(دعوكماالبيانهذابمنحهاالحكومةتفضلتالتيالمنحةوحسابالفقراءالاعضاءحساب

الكر؟سيمحلىالمتهالكينمنولاانتهازيولاوصوليولاأمتعصبغيرنزيهاعلنهل؟الجمهوريةلانجازاتعلمياتاريخاالانحادوضعهل؟للاتحاد

واصلاحالادباءاتحادانتخابباعالةالمطالبةالىالغيارىالادباءمنمجاةاصدرهل؟واحداكناباطبعوهلادبيةوجوائزمسابقاتعن

والا،صحيحةديرمقراطيةوج!ةوتوجيههللجميعابوابهوفتحاغلاطهوهل..وهل؟شيئاالعالميينالكتابلاحدترجيماوا!دبيةللمبحوثمحترمة

فيالادبلكرامةحفظابحلهالمسؤولينومطالبةعمعنامنهفالانسحابفابعدالانحادلجانتأليفالبغيفرالتحيزمظاهرابىرزمنكانوقد

القوميةوشخصيتهالانسانيةالعربيةثقافتهلمقوماتورعايةالبلدهذاالمست!بدةوالستالينيةالكلاسيكيةللشيوعيةبمعارضتلمهيعر!منكلمنهـا

المعروفة.وكل(دنبيلةالديمقراطيةقكرةيحملمنكلا!تحادنشاطعنبالجماعة

اربيديعلىكنوريالاحزابويناصرا!جابيامحايدا"وقفايقفروناوقوميةميولاي!حملمن

جميعا.نض!تهاويثمنالوطني"

بعداد-الاداببكليةالمدرس

قلوبهمالمؤلفةالاداريةالهيئةعمحاسيبمنمولفةاللجاناءلمبوكانت

--معي!نعقونالذينالانئهازييناوالضميقةالحزبيةبميولهمروفيئالمعاو

.يبدواللجانموصوعولكن.كانمهماالقويمعويسيرونناعقكل

اع!ص!كئه!ئوزر7غر!م!اءل!ادام!كسكعل!العراقيينالادبااتحاداسعممنتحلينللناسبىباخراجهاالانحادمقروموظفي لمعالادارلهالهيمهمنالمحرادسرعالني؟لسماسيهبالبيانا!!يسادالالويا

الانحادانضماميعلنالسكلتيربتوقيعسياسيبياناولافخرجبمجموء4
--حصم

------صصتجاوزالسكرتيرانالرفشنافبشعروهنااللرعومة-الجنهة-الى

الحسميهل!العمهربالمحعصميوفالبيانهذاوصاخ،المضمونبنفساخربياناصدارالىفسارعحدوده

--.فيهرايهميؤخذلما!تحاداعضاءانايالدكتاتوريالاسلوببنفس

الديمقرافيالوطنيالحزبعلىالمتهجملايقىلوناناسايضموالاتحاد

،!بببم-5ءالتيالىواسعةالوطنيةالجبهةالايويدلاكلنالادباءومنويحترمونهالمجمد

مممةضجة!ئارةموجبايرىلامنومنهمالانتقالفترةبعدالاحزابكلتضم

والدسشقهومحاولةالديمقراطيالوطنيالحزبتجميدقرارحولمفتعلة

!صناقباوالرئشييخولالذيفمنذاكاوالرأيهذالهمنوفيهمعليه

------سياسيةباناتاصدارالسمكرتاريةصمكتباوالسكرتيراوالرئيس

ولماذاالبغيضالفاشي.تداسولماذا-ضةميمسياسيةكنلفيوالدخول

؟يننذونولماذالي،لموامراتلهمعلاقمةلاالذين(لقوميونيحارب

هدافيجريمةالقومبةارانعراقية(لجمهوريةقوانينتقضبىهل

خطرأمتأمراومعدممريضءالقوميان؟لسائدالعر!يدلوهل؟البلد

اصحابمنالادباءايهاالانصاف..الانصافالناسايهاالانصاف

علىيقضيويكادضمائرءـمعلىالسياسيالتعصبيقضيالمذينالضمائر

اكئفىردىمح!هـل!اخرىولامورذكرتلمانتيجة؟نني.السياسيوالاتزانالادبيالانتاج

صلا!م!!سجبطسبرمبر-!م)ل!!رلر!سلبز!عحهرالتماثرمنخالجوفيا!داريةالهيئةانتخابباطدةو؟طالبتكرارهمن

العاستيودهسيالاسلوبهداا-تعكارىالعاململرأياعلىسرحهايطول

برمو!المالملأءعىانرسانتخاسةدكلالةوبعدالمبانروالانتخابالعلنيالترشيحوبطريقةوالخوف

فىلخف!ا!ا!له!ا.الرعهانفسهمسمواومنوالسكرتيرالرئيسنائباطالبكماالاصولحسب

تمثلهم"(صدروهاالتيالشباسيةالبياناتانيعلنواانالسكرتاريةمكتب

واطالبالانحادمجموعرأيعنتعبرو!الشخصيةبصفتهموحدهمهم

ا!أنمةإوهـةإضرأصدرثحزبالىتحيزبلاالوطنيالصفوصرةشعارا!صلحادهذايتبنىان
.....المهافراتمنبد!الادبيالانتاجتشجيعالىينصر!و؟نمعينسيإسي

صاصحابواد!عوالاتحادهذ؟ءنانسحابيواعلنالسياسيهوالتعصمات
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